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रष्ट्रभाषा . 

हिंदी-मराठी कोश 

संपादक 

क्ृष्णछाल वर्मा, विशारद, साहित्यभूषण. 

सेवानिवृत्त हिंदी-हिंदुस्तानी अगनायझ्वर म्यु. मराठी गुजराती स्केल्स, मुंबई 

आणि 

राहामनबाई पेणकर 
मुख्यध्यापिका म्यु. भायखब्य आ, प्रा, मराठी शात्य ने. २, 

82... कोशांत 
शब्द २६०४८ े 

वाकाचार १९५०२ 

म्हणी ९०५ 

घटना-समितीय पारिमाषिक शब्द २०५७६ 
विषयवार शब्द १२१५ 

प्रथमाइत्ति जुले १९७१ ] [ किंगत सात रुपये 
कराकर कसर कस सा सास जज उस उस कस स सफर फू फ७ उक कफ ३ जाकर क ७ज>छज जूस रस रू जूस 
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संकेत-सूची 
अ०---अन्यय 

आ० बु०--अनेक बचन 

क्रि० अ०--क्िया अक्ंक 

क्रि० स०-- क्रिया सकमंक 

घु०--पुल्लिग 

ध०--प्रत्वय 

वि०--विशेषण 

संबो०--संबोधत 

सत०--सर्वनाम 

मुद्रक--१. धीरुभमाई बराछ, असोसिएटेड, अडवरटाइसस ओंण्ड प्रिटर्स लि० 

५०५, ऑर्थर रोड, ताडदेव, मुंबई. ७ (पान १ ते ८ आणि १ ते ६०८ पर्यत) 

२. रघुनाथ वीपाजी देसाई, त्यू मारत प्रिंटिंग प्रेस, केछेवाडी मुंबई नं. ४ 
( परिद्विष्ट पान १ ते ८८ पर्यत ). 

प्रकाशक--शष्णलाल वर्मा, ग्रंथमंडार, लक्ष्मी हाउस, लेडी हाडिज रोड, माहीम, 
बंबई नं. १६. 



निवेदन 
पिन, 

गूजराती व मराठी भाषियांता हिंदुस्तानी शिकृवितांना असा अनुभव ग्रे 
लागला कीं हिंदी प्रचारासाठीं छावलेल्या पुस्तकांतीछ शब्द चार हिंदी-मराठी कोर्षात 
फार थोड़े सापडतात, याकरितां आम्ही पाठभपुस्तकांतील से शब्द ज्यांत बेतील 
बसा एक कोश तयार करण्याचा विचार केला आजणि त्पाप्रमाणें कामाला आरंभ 
केला. आज तें काम पूर्ण झालें आहे. कोशसंपादनावें काम सत १९५० अल्ूया 

जून मध्येंच्र पूर्ण झालें हीतें व॑ त्याचवेढीं तो छापण्यासही दिला होता परंतु छाप- 
ण्याच्या कामाला आमच्या अंदाजापेक्षां जास्त बेढ लागला. 

या कोशझ्ाचें संपादन करतांता आम्हीं पुढदील गोष्टीकड़े विशेष लक्ष दिले आाहे. 

५ भारतांत हिंदी भाषा न बोलणाय्यांकरितां होणाया ये परीक्षांब्या पाठय 
पुस्तकांतील दाच्द यांत यावे. 

हिंदी भाषा बीलणांन्यांकरितां होषाय्या झालांत परीक्षेच्यः पाठअपुस्तकांतील 
सबे शब्द यांत यावेत. 

संत कवि तुलसीदास, सूरदास आणि कबीरदास या कवीज्या कवरनांतील 
सर्च कठिण शब्द यांत याबेत- 

आम्ही विशेषषेकरूतल हिंदीम्े येजात्या शब्दांनांच या कोर्षात स्थान 

दिलेलें असल्यामुछें तो झब्द अरबी आहे, फारसी आहे कि संस्कृत आहे 
हैं दाखबिलेलें नाहीं. आम्ही इतकेंच जाणतों कीं, ज्याअर्थी ते राष्ट्र 
भाषेच्या पुस्तकांत आले अहेत त्याअर्थी ते हिंदी आहेत. जसे भारतांत 
रहाणारे सर्व छोक भारतीय आहेत-हिंदी आहेत, तसे भारतान्या राज- 

कीय किंवा राष्ट्रीय भाषेंत येणारे सर्व क्षण्द हिंदी आहेत- 

दन्दाचा अर्थ देतांना त्या शब्दाजे भिन्नभिन्न कोशांत दिलेले सर्वे अथे 
देध्याचा यवासाध्य प्रयत्न केला आहे, पुष्कक प्रयस्तानंतर सुद्धां जर 
स्यवहारांत येणारे कांहीं शब्द कोशांत ग्रेष्याचे राहुन ग्ेल़े असतील 



२ 

तर कौोशाचा उययोग करणारें सज्जन, आम्हाला सूचना देतील अशी 
आशा आहे. जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही त्यांना त्या शब्दांचे 
अर्थ लिहुन कल्बूं आणि द्वितीयावृत्ति मध्यें ते शब्द येतील अशी 

: व्यवस्था करूं. तसेंचः विद्वानांना बिनती आहे कीं झब्दार्थात जर कोट 

अुका दिसल्यथा तर त्यांनीं त्या चुका आम्हाला दाखविष्याची महेरबानी 
-कराबवी. 

या कोशांत २६५४८ शब्द, १९५२ वाकाचार, ९०५ म्हणी, १०५६ घट- 
मासमितीचे शब्द व १२१५ विषयवारीचे शब्द आहेत. 

आम्हीही माणसेंच आहोंत म्हणून चुका भसणणें स्वाभाविक आहे. प्रयत्न 

करूनसुद्धां चुका राहिल्या असतील त्याकरितां सुहृद वाचकांना विनंति आहे कीं 
त्यांनीं चुका आमच्या नजरेस आणण्याची कृपा करावी. आम्ही त्यांचे मनःपूर्वक 

आभार मसानू व चुकांची दुरुस््ती करूं 

खालीं दिलेल्या सर्व कोशांच्या संपादकांचे आम्ही ऋणी आहोंत, कारण 

त्यांच्या कोशांच्या मदतीशिवाय हा कोश इतका चांगला होऊं शकला नसता. यांत 

जे दोष राहिले आहेत त्याबी जबाबदारी आमच्यावरई आहे जे गुण आहेत तेया' 

कोशांच्या संपादकांचे आहेत: 

संक्षिप्त हिंदी-शब्द-लागर संपादक श्रींयृत राम्चद्र वर्मा 

प्रामाणिक हिंदी-कोश 80 हक, 8 
उद-हिदी-फकोश धर आम 

हिंदी-रत्न-कोश »  दामोबर स्वरूप युप्त 
भार्गव आदशे हिंदी-शब्द-फोश ». रामयंद्र पाठक 

हिंदी-मराठी व्यवद्धार कोश ». श्री. ग. रा. बेहंपायन 

हिंदुस्तानी-मराठी झब्द-कोदा प्रकाशक महाराष्ट्र राष्ट्रभावा सभा, पुणे 

'हिदुस्तानी गुजराती कोश संपादक भगनभाई प्रभ्ुदास देसाई 
गीर्बाण छघु कोश (संस्कृतमराठी)._ ५ ज. थि. ओफ 



हिंदी शब्द सागर प्रकाशक नागरी प्रचारिणी समा, काशी 

चाब्द्रत महोदथि (संस्कृत-गुजरती)  पंन्यासजी श्री मुक्तिबिजयजों 

फीरोजुलगात (फारसी-उर्द) संपादक मौझूवों फीरोजदीन साहब. 

सइंदुल्ल॒गात (उर्द,) ० सौलबी महम्भव मुनीर साहब 

मराठी भाषेचे वाकप्रचार म्हणी इत्यादि ,, श्री. विशाधर वामन भिड़े 

थीरामचरित मानसकी भूमिका लेखक श्रीरामदास गोड़ 
भारतका संविधान प्रकाशक गवनेमेंट प्रेस, दिल्ली 

राष्ट्रभावा प्रचारसभा, वर्षा; हिंदुस्तानी प्रवारसभा, वर्बा आणि महाराष्ट्र 
राध्ट्रभाषा सभा, पुर्णेर्ची पाठ्य पुस्तकें. 

हा कोष कसा पहावा 

१ हया कौशांत रचनताक्रम पुढील प्रमाणें आहे, 
धाठद, व्याकरण, अर्थ, 

३ प्रत्येक अर्थाच्यापुद़ें स्वल्प बिरामः दिलेला आहे. सरब्ब अर्थ संपल्यानंतर 
पूर्ण विराम दिला आहे. 

ह एकच दाब्द व्याकरणाप्रमाणें भिन्न अं्थी (वि. पु. इ.)असला तर पूर्ण 
विराम, डेंश आणि पुढ़ें व्याकरण देऊन शब्दार्थ दिलेले आहेत. जसें:- 
धर-वि. धारण करणारा.-पु. विष्णु, पर्वत.-स्त्रों. धरपकड़. 

४ मुहावरे (बाबअचार)ज्या रंब्दावरून झाछे क्ाहत ते त्याच जब्वाचें खालों 
दिलें आहेत. जसे 'तेग' पासून-संग झागा या होना-कंटा्णें. 

५ वाक-ब्रचारांत काहीं शब्द आरंभीं निराछे सुंडों येतात, ते आरंभीच कौंसांत 
दिलेले आहेत. ज॑सें-(हाथ)तंग होना-गैशाची टंचाई जसभें, 
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'क्ष! जा आणि हर हे संयुक््ताज्षर आहेत. जसें-(क्+शन्क्ष.) (तू+र 
च्ज,) (ज+मन्ज्ञ.) म्हणून क्ष, " आणि श पायुन आरंभ होणारे 
हंब्द ऋमश: क, त आंजणि ज मध्यें दिलेले आहेत. 

ड, ज॑ ण, ने, म॑ हया अक्षरांच्या योगानें होगारा अनुनासिकाचा उच्चार 

अनुस्वारानें दोखबिला आहे. जसें-(“अडंग“-अंग) (“अज्ना'-अंजना ) 
' (“अण्ड-अंड)- ('अन्त'-अंत) ('अत्ध-अंध) (अम्बु-अंब) आणि असे 
सर्ज दब्द आरंमी दिले आहेत- 

कांहीं शब्दांचा अर्थ उच्चारावरून बदलतो म्हणून ते वेगवेगल्ठे दिले 
आहेत, जसें- (जरा-म्हातारपणा. ज़रा-थोडें) (ज्ञार-फार, जार-जार.) 

ज्या शब्दांत अक्षरांच्याखालीं बिंदु आहेत ते शब्द प्रायः सर्व फारसी 
किवा अरबी भाषेंतून आलेले आहेत म्हणूनच त्यांता खरा उच्चार 
दाखविण्यासाठीं अक्षरांच्या खालीं बिंदु दिले आहेन. 

ओछ्ींत सगत्ठे अर्थ मावले नाहींत आनि एक दोन तीन राहिले तर ते 
अरच्या किया खालच्या ओढींत [ असा जोकोनी कंस भालून दिले 
आहेत, उदाहरणार्थ “अंकित ' व “अंकुरित यौवना ” शब्द पाहा. 

एकाच झ्षब्दांतील एका अक्षराबहल भें दुसरें अक्षर येत असेल तेथें 
( )अझा कंसानें दर्शाविलें आहे. जसें, ' उलट प (पु) छठ '“' उलट पक्कट ' वा 
“उलट पुलट' जेंथें अक्षर शेवटी बदलत असेल लेथें-चिम्हानें दर्शविलें 

आहे. जसें, कुकड़ी-री>' कुकड़ी,' “कुकरी.. 

निवेदक 

कृष्णछाल या 
राहामनयाई पेणकर 



कुछ महत्वपूर्ण जानकारी 
१ मुत्य हिंदू वीर्थ--जगनआऋथपुरी, द्वारकापुरी, बद्धिकाश्रस और रामेश्वर । 

२ दर दिशाएँ और उतके विस्पाल--पयूर्वका इंद्र। पश्चिसका वरुण। उत्तरकां 

कुबेर। दक्षिणका यम। ईशानका ईद । नैऋत्यका नैऋत्य। वायव्यका वायु। आग्नेयका 

अग्नि। ऊध्वंका ब्रह्मा। अधःका शेषनाग। 

३ सूर्थकी १२ कराएं--तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, 
. सुषुम्णा, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी, क्षमा। 

ह ४ अंग्रमाकी १६ कलाएँं--अमृता, मानदा, पूषा, पुष्टि, तुष्टि, रति, धृति, 
: शशनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, पूर्णामृता। 

७ [ सूचना-किसी नक्षत्र, औषधी या रात्रिके पर्यायवाची शब्दके साथ स्वामी 

, शब्द जोड़नेसे चंद्रमा अर्थ होता है।] 

६ सरस्वती--ये ब्रह्माकी स्त्री (शक्ति) हैं, और विद्याबृद्धिको देनेवाली हें, 
' संगीत और वादनकलाकी अधिष्ठातृ देवी हैं। इनका वाहन हंस हैं। 

! ७ लक्ष्मी--ये विष्णप्रिया हेँ, घन-बेभव-स्वरूपको देनेवाली हैं, दरिद्रताको 
: दृरकर सुख-शांति-धन-धान्य देनेवाली हें। इनका वाहन उल्लू है । 

८ पाबंती--ये हिसाचछकी कन्या और शिवजीकी अर्धागिनी हैं, सौभाग्य 
देनेबाली हैं । इनका वाहन सिंह है। 

९ नववुगकि नाम--शैलपुत्री, अह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्या- 
यनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री । 

१० कामदेवके ५ बाण--सम्मोहन, उनन््मादन, शोषण, तापन, स्तंभन । 

११ कामदेधका धनथ पोच प्रकारके फूलोंसे बना है--अरबिंद, अशोक, 

आम्य, नवमल्लिका, बीलकमल । 

१२ कामदेव की स्त्रीका नाम 'रति' है । 

३ पंच सहायश्--स्वाध्याय, अग्निहोत्र, आतिथ्य, पितृतर्पण, बलिवेश्व। 
१४ धर्मके १० रक्षण--धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, (चोरी न करना ), शुचि, 

इंद्रियनिप्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध । 

१५ वेद चार हें--ऋम्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंणवेद । 



ष्र 

१६ वेदोंसे निकाले बन बार उपबेद--पनन््वंतरी ने, कग्वेदसे कस बेंद निकाला । 
विश्वामित्रने यजु्वेदसे बनुबेद निकाझा । भरतमुमिनें सांमवेदसे गंधववेद निकाला। 
विश्वकर्माने अथवंणवेदसे स्थापत्य निकारा । 

१७ बेदांग छः हे--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद । 

१८ सप्तधि--विश्वामित्र, जमदरित, भरद्वाज, गौतम, अतन्रि, वश्षिष्ठ, कश्यप | 

१९ पौच पांडब--यूधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव । - 
२० राशियों! बारह--मेष, बुंष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 

धनु, मकर, कुंभ, मीन । 

२१ एक दिनरातमें आठ प्रहर होते हैं। विनके चार प्रहर--पूर्वाह्न (प्रातः) 
मध्याह, अपराह्य, साय॑ (संध्या ) 

रात्रिके चार--प्रदोष (रजनी मुख), तनिशीथ, त्रियामा, उषा (ब्ह्ममुह॒ते)। 
२२ सप्त पर्वत--हिमालथ, निषध, विध्य, माल्यवान, पारियात्रक, गंधमादन, 

हेमकूट। 

२३ सप्तसषु--क्षीरोद, लबणोद, दध्युद, घृतोद, सुरोद, ईक्ष्द, स्वादूद। 
(ये पौराणिक नाम हैं।) 

२४ संबद्र्से निकले १४ रत्त--लक्ष्मी, कौस्तुममणि, रंभा अप्सरा, शराब, 
अमृत, पांचजन्य शंख, ऐरावत हाथी, इंद्रधनुष, धन्वतरि वैद्य, कामधेनु गौ, चंद्रमा, 
कल्पव॒क्ष, हलाहल विष, उच्चैश्रवा घोड़ा। 

२५ क्सेद्रियों ५ हँ--हाथ, पेर, मुह, उपस्थ (लिंग या योनि), गुदा। 

२६ शानेन्द्रियां ५ हें“--औख, जीभ, नाक, कान, त्वचा (चमड़ी) । 
२७ अवस्थाके अनुसार पुरुषोंके ६. भेद--जन्मसे ५ वर्ष तक कुमार, छः से 

१० वर्ष तक पौगंड, ११ से १५ वर्ष तक किशोर, १६ से ३० वर्ष तक युवा, २१ से 
५० वर्ष तक प्रौढ, ५० से आगे वृद्ध । 

२८ अवस्थाके अनुसार स्त्रियोंके छः: भेद--जतमसे ५ वर्ष तक 5 
६ से १२ वर्ष तक कन्या, १३ से १५ वर्ष तक मुग्धा (किशोरी), १६ 
बर्ष तक युवती (मध्या), २६ से ४० वर्षतक प्रौढा, ४१ से आगे वृद्धा । 

२९ हँसी छः तरह॒की है--स्मित, हसित (दोत दिखलाते हुए हँसबा) 
विहसित बोलते हुए हँसना), उपहसित (इसमें सिर हिलता है और मखोंसे 
के हैं । इसे उद्धतहास भी कहते हें) अतिहसित (शरीर कंँपाते, 

उठाकर और ताली देकर अट्टहास करना) । ४ "5 जे 



[३-4 

हिंदी-मराठी कोश 
ञं 

अंक-पु. चिन्ह, लेख, संख्येच्री खूण, नशीब, 
तीट, डाग्र, नाटकाचा अंक, मांडी, 

शरीर, पाय, अक्षर. 

अंक देना या रूगाना&£आलिंगन देणें. । 
अंक भरना यए लगाना«हृदयाशीं धरणें. 

पक ः खडा, लूहान दगड 
अऑकटी-स्त्री 

अंकड़ी,-स्त्री. हक, बाणाचें टॉक, बेल, 

झाडावरील फढछें काढण्याचा हुकाचा 
बांबू. 

अंकपलई-स्त्री. एक प्रकारची भाषा ( जींत 
अक्षरांच्याऐवजीं अंक लिहितात व 
त्यांतुन वाक््यांप्रमाणें अर्थ बोध होतो. ) 

अंकपाली-स्त्री. दाई. 
अंकमाल-पु..._ आलिगन, लहान हार 

'अंकमालिका-स्त्री.ह वा माल्ठ. 
अकर-स्त्री. | गव्हांवरोबर उगवणारें एक 

| हक, कडधान्य. 

अंकरोरी-रौरो, स्त्री. चिमखडा. 

अँकवार-स्त्री. मांडी, भेंट. 
अकवारना-कि. अ. भेटणें. 

अंकवार देना ऊ आलिगन देणें 
अकवार मरना 5 भेटणें, संतानयकत असर 

(जसें-बहू तुम्हारी अँकवार भरी रहे, ) 
आशीर्वाद. 

अंकाई,- स्त्री. अंदाज, *अदमास, खोत व । 
कुछांतील वाटप. [ करविणें. । 

| 
| 
॥ 

| 

! 
| 
। 

अफाना-क्रि. स. अंदाजकरविणें, परीक्षा 

अकाब-पु. अंदाज. [किलेला. 
अंकित-वि. खूण केलेला, खात्रीपूर्वक वर्णन | 

अकुडा-पु. वाकड़ी सह्लई, आंकडा. 

अंकुडो- स्त्री. लोखंडी हुक. 
अकुडीदार-वि. हुक लावलेला. 
अंकुर-पु. नवीन उगवलेलें, कोंब, कली, 

खत, पाणी अंगावरील रोमांच, द्वाक्षें. 

अंकुरित घोवना-स्त्री. वयांत जालेली. 
| अंकुरित-वि. उगवलेलें, 
अंकुश-पु. अड्थछा, अंकुश, ताबा. 
अंकुशग्रह-पु. माहृत. 
अकुस-पु. अंकुश. 
अँकुसी-स्त्री. हुक, आंकडी. 

अकोर-पु. मांडी, भेट, लांच, दुपारची 
अँखमीच(चो)नी-स्त्री. आंधद्टी कोशिवीर. 
अंखिया 

[ मुलगी:. 

[ न्याहारी. 

. डोछा, हातोंडीनें ठोकून 
नक्षीकाम करण्याचें एक टोंकदार 
हत्यार. | छेली पानें. 

अँखुआ-पू. अंकुर, बीमधून प्रथम निघा- 
अँंखुआना-क्ि. अ. अंकुर येणे-फुटणें. 
अंग-पु. शरीर, अवयव, भाग, 

भेद, उपाय, पक्ष, पुरवणी, खांदी, 
प्रत्यययक्त झाब्दाचा प्रत्यय रहित 
भाग, जन्मरूग्न, साधन, विहार 

मधील भागलप्रच्या आसपासचा- 
प्रदेश ज्याची राजधानी चंपापुर 
होती, प्रिय, सहाची संख्या, नाटकांतील 

एक उपांग किवा गौण पाक, 
सेनेचे चार विभाग, ( जसें - हत्ती, 
घोडे, रथ व पायदल.) राजनीतिचे 
सात भाग. (जसें - स्वामी, प्रधान, 
सुहृद, कोष, राष्ट्र, किल्ले व् सेना.) 



अंग उभरना 
की ज---+न्+5 

अंग उभरना-तारुण्याचीं लक्षणें दिसणें.. 
अंग छुना-शपथ घेणें. 
अंग दूटना-आल्स देणें. 
अंग ट्टना-जांभओ येणें. 
अंग तोड़ना-आकोखे पिल्ठोखे देणे. 

अंग लूगना-आलिगन देणें, जेवण अंगीं 
लागणें, का्मीं येणें. 

अंग लगाना-आ लिंगन देणें, हलणें. 
अंग करना-स्वीकारणें. 
अंगज-पु. पुत्र, घाम, केस, काम-क्रोध 

इत्यादि षघट विकार, कामदेव, मद, रोग. 
अंगजा-स्त्री. कन्या. [ फुटकें. 
अंगड़खंगड़-वि. राहिले साहिलेलें, तुटकें- 

अंगड़ाई-स्त्री. आल्ठेपित्ठे. 
अंगड़ाई तोड़ना-आठ्सानें बसून राहणें. 
अंगड़ाना-क्रि. अ. आछ्ठोखें पिछोखे देणें, 
अंगत्राण-पु. आंगरखा, कवच. 
अंगद-पु. वालीपुत्र, बाजूबंद. 
अंगना-स्त्री, सुंदरी स्त्री. 
अँगनाई-स्त्री. अंगण. 
अंगभंग-पु. शरीराज्या एकाद्या भागाचा 

तुकडा पडणें, मोहित करणारे हावभाव, 
लंगडा लुब्ठा. [ ण्याची क्रिया. 

अंगरभंगी-स्त्री. हावभाव, मोहित कर- 

अंगभाव-पु. संगीतांत (डोले, भिवया, हात, 
पाय वगैरे अवयवांच्या हालूचालीनें ) 
मनोविकार प्रगट करणें, गौण व 
प्रधान याचा संबंध. [ पु. पुत्र. 

अंगभूत-वि. शरीरापासून उत्पन्न, अंतर्गत. 

अंगरक्षा-स्त्री. शरीराचें रक्षण. 
अंगरखा-पु. आंगरखा. 
अंगरा-पु. निखारा, विस्तव. 

नर - अंगिका या अंगिया 

अंगराग-पु. उठणें, वस्त्र आभूषणें,शोभेसाठीं 
शरीर रंगविण्याच्या वस्तु, स्त्रियांच्या 
शरीराची पांच अंगाची सजाबट, 
(भांगांत कुंकू , कपाव्ठावर कुंकू, गालावर- 
तीछ, केशराचा लेप, हातापायाला मेंदी 
किवा एक प्रकारचा लाल रंग.) 

अंगराना-क्रि. अ. आल्ठेपिल् देणें. 
अंगरो-स्त्री. कवच. 

अँंगरेज-पु. इंग्लंडचा रहिवाशी. 
अँंगरेजी-वि. इंग्लंडचा, इंग्लिश भाषा. 
अंगलेट-पु. शरीराची ठेवण, 
अंगवन-पु. सहनशक्ति. किरणें. 
अंगवना-क्ि. स. जवाबदारी घेणें, सहन 

अंगविकृति-स्त्री. फेफरें, अपस्मार. 
अंगविद्या-स्त्री. सामुद्रिक विद्या. 
अंगसिहरी-स्त्री. कांटा येणें, थंडी येणें 

(तापापूर्वी ) . 
अंगहीन--वि. कामदेव. 
अंगांगी भाव-पु. अंशाचा संपूर्णाशीं संबंध, 

गौण व मुख्य यांचा परस्पर संबंध. 
अंगा-पु. अंगरखा. [ भाकरी. 
अंगाकड़ी-स्त्री. विस्तवावर शेकलेली जाड 
अंगार-पु. आग, ठिणगी. 
अंगार उगलूना-कठोर शब्द बोलणें, 

अंगारोंपर पैर रखना-स्वतःछा संकटांत 
घालणें. 

अंगारोंपर लोटना-संतापणें, द्वेषानें जलछणें. 
राल अंगारा-लौल भडक, अत्यंत कृद्ध, 
अंगारक-पु. अंगारा, मंगढ्ठग्रह. 
अंगारा-पु. निखारा. 
अंगारी-स्त्री. गंडेरी, उसाची पानें. 
अंगिका या अंगिया-स्त्री. चोढी. 



अंगिरस 

अंगिरस-पु. सप्त्षिपैकीं एक, अंगिरस 
ऋषिने वंशज, अथर्वे वेदाचे मंत्र, 
बृहस्पति, साठ संवत्सरांतील सहावें 
संवत्सर, अग्नि, डिक. 

अंगी-पु. शरीरधारी. 
अंगीकृत-वि. स्वीकारलेलें, - 
अंगीठा-पु. मोठी शेगडी. 
अंगीठी-स्त्री. शेगडी. 
अंग्र-पु. बोट. 
अँंगुरो-स्त्री. बोट. 
अंगुल-पु. अंगृक (माप). 
अंगुलिबत्राण-पु. चामड्याचें अंगुस्तान. 
अंगुलीपर्ब-पु. बोटांचे सांधे. [पुठचा भाग. 
अंगुली-स्त्री. बोट, हत्तीच्या सोंडेचा 
अंगुल्यादेश-पु. संकेत. 
अंगुल्या निर्देश-पु. बदनामी. 
अगुश्त-पु. बोट. 
अंगुइतनुमाई-स्त्री. बदनामी. 
अंगृुब्तरो-स्त्री. आंगठी. 
अंगुशताना-पु. धातूचें अंगुस्तान, हाताच्या 

आंगठयांत घालावयाची आंगठी. 
अँंगूठा-पु. आंगठा. 
अंगूठा चूमना-खुशामत करणें,आघीन होणें. 
अँगूठा दिखाना-कोणतीही वस्तू देण्यास 

अपमानकारक रीतीनें नकार देणें, 
कोणतेही कार्य करण्यापासून दूर हटणें. 

बंगूठेपर सारना-तुल्छ समजपणें. [ दोरा. 
अंगूठी-स्त्री. आंगठी, बोटाला गुंडाछ॒लेला 
अंग्र-पु. द्वाज्ष, अंकुर, जखम भर- 

प्याच्या वेढीं तेथं उत्पन्न होणारे 
मांसाचे रूहान गोले. 

अंग्रका संडवा या अंग्र की टट्टीद्धाक्षात्ता 
मांडव, एक प्रकारचें दारूकाम. 

लिन. तल जन न नल न तन +त/++ कफ तन जन-त>गननततभ+-+ततवतल- 

ब्के अंजनहारी 
कब 5ल्त करता: काना ममारूकार 4७४७८ कर्क लय 

अंग्र तड़कना या फटना-मरत आलेल्या 

जखमेवरील मांसाचा पापुद्रा निघणें, 
अंकुर येणें, 

अंग्री-वि. द्राक्षापासून बनलेली, द्राक्षाच्या 
रंगाची, फिक्कंट हिरवा (रंग). 

अंगेठी-स्त्री. शेगडी, [ पुसणें. 

अंगोछनता-क्रि. अ. ओल्या फडक्यानें अंग 
अंगोछा-पु. टॉवेल, उपरणें. 

अंगौरिया-पु. ज्याला मजुरी न देतां बैल व 
नांगर उधार दिली जाते असा शेतकरी. 

अँंघडा-पु. काशाचीं जोडवीं. 
अंधि-पु. पाय, वृक्षाचें मूक. [ चाक्ृ॒णी, 
अंधिया-स्त्री. कपडा लावलेली म॑ैद्यात्री 
अचरा-पु. पदर. 
अंचलधन-पु. लाडका मुलगा- 
अंचल-पु. पदर, सीमाप्रांत, किनारा, 
अँचवना-कि. स. आंचवर्े. पिणें, हात घुर्णें 
अंछर-पु. तोंड येणें, जादुटोणा, अक्षर. 
अंज-पु. कलम, ब्रह्मा, अमृत, केस. 
अंजन-पु. काजल्, रात्र, शाई, एक जातीचा 

बगढछा, एक जातीचें अंजन जे डोछथांत 

घातल्यानें गुप्त धन दिसतें,एक पर्वत, 
कद्रूपासून उत्पन्न झालेला एक सपे, लेप, 
माया, नदी. 

अंजनकेश-पु. दिवा.  सुगंधी दब्य- 
अंजनकेशी-स्त्री. लखाच्या आकाराचें एक 
अंजनशलाका-स्त्री. अंजन किवा सुरमा 

डोलयांत लावण्याची सकई. [लागलेला. 
अंजनसार-वि, अंजन किवा सुरमा 
अंजनहारो-स्त्री. कुंभारीण, कीड, रांज- 

णवाडी- 



अंजना 

अंजना-स्त्री. केशरी नांवाज्या वानराची 
स्त्री, ( जिच्या पोटीं हनुमानानें जन्म 
घेतला ) दोन रंगी पाल, एक प्रकारचें 
धान्य. -क्रि. स. अंजन धालणें. 

अंजनानंवन-पु. मारुति. 
अंजनी-स्त्री. हनुमानाची आई, माया, 

चंदन लावलेली स्त्री. [ सांपछा- 

अंजर पंजर-पु. आजू बाजू. हाडांचा 
अंजर पंजर ढीला होना-शक्तिहीन होणें. 
अंजलि-ली-स्त्री. ओंजढछ, ओंजलभर 

वस्तु, दोन पैसे. [ लेलें. 
अंजलिगत-वि. ओंजढींत आलेलें, मिढ्ठा- 
अंजलिबद्ध-वि. हात जोडलेले. [ लावविपणें. 
अँजवाना, या ऑंजाना-करि. सं. अंजन 
अंजाम-पु. शेवट, परिणाम. 
अंजामकार-अ. शेवर्टीं. 
अंजास देना-पूर्ण करणें. 
अंजि-अ. डोछ्यांत लावून. 
अंजित-वि. अंजन लाबलेलें. 
अंजुमन-स्त्री. सभा, संस्था. 
अंजुरी-स्त्री. ओंजब्ठ. [ पेटबिणें. 
अंजोरना-क्ि. स. जमविणें, हरण करणें, 

अंजोरी-स्त्री. प्रकाश, चांदणें. 
अंझा-पु. सुट्टी. 
भेंटना-क्रि. स. अंतर्भाव होणें, व्यवस्थित 

बसणें, भरून जाणें, पुरेसें होणें. 
अंट्संट-अ. अप्रस्तुत. 
अंदाघर-पु. बिलीअड्ड खेल्ण्याची जागा. 
अंदा-पु. गोछी, सुताची लडी, मोठी कौडी, 

बिलियड. 

भंटा गुड़गुड़-वि. निशेत चूर, गुंग. 
अंटाचित-वि. उताणा, 

न बन 

2 कर शजत आज2-83 8. हज ल कक सर ली शलिकिए तल मं कद 

ला +++त3त>त+>त+__मत+ैतववव......तततत. 3 3 ७ 

अंडा सरकना 

अंटाचित होना-स्तंभित होणें,निकामी होणें' 
निशा चढल्यामुब्ठें बेशुद्ध होणें. [ फासा. 

अंटाबंधू-पु. जुगारांत खेल्ण्याची कौडी, 
अंटिया-स्त्री. पेंढी, मोढ्ी. 
अंदियाना-क्रि.स. तवब्दहातांत लपविएणें, 

दोययाची गुंडी करणें, भारा बांधणें, 
नाहींसें करणें. [ गृंडी. 

अंटी-स्त्री. बोटांमधीकू जागा, कनवट, 
अंटी करना-फसवून एकाच्याची वस्तु घेणें, 
अंदी मारना-जुगार खेलछतांना कबडी 

बोटांच्यामध्यें लपविणें, दुसयाला 
फसबून त्याची वस्तु घेण, तराजूच्या 
दांडीला अशा तल्हेनें झुकविणें कीं वस्तु 
तोलांत कमी भरेल. 

अंटौतल-पु. घाण्याच्या बेलाच्या डोज़बा- 
वरील ढापणी. 

अंठी-स्त्री. अठछी, कोय. 
अंड-पु. अंडें, अंडकोश, ब्रह्मांड, वीर्य, 

कस्तुरी मृगाची नाभि, पंचआवरण, 
कामदेव, पिड, घरावरील गोल कलूश. 

अंडकटाह-पु. ब्रह्मांड. [ फढछाची साल. 

अंडकोश-पु. वृषण, ब्रह्मांड, मनीमा, 
अंडज-पु. अंड्यापासून उत्पन्न होणारे 

जीव. [ वि. विसंगत. 

अंड बंड-स्त्री. असंबद्ध बोलणें, बडबड.- 

अऑडरना-क्रि. अ. कणसाला दाणें येणें. 
अंडवृद्धि-स्त्री. अंडकोश मोठा होण्याचा 

रोग. 
अंडस-स्त्री. संकट. 

अंडा-पु. अंडें. 
अंडा ढीला होना-थकणें, दिवाल्ले काढणें, 
अंडा सरकना-हातपाय हलणें, 



अंड़ा सरकाना ५ - । अंतर्मृंख 

अंडा सरकाना-हातपाय हलविएें. अंतरघान-पु. अदृश्य. 
अंडा सेना-अंडी उबविणें, घरांत बसून | अंतरपट-पु. पडदा, अंतरपाट, ओल्या- 

राहणें, [ कपडा. मातीचा थर देऊन लपेटलेला कपड़ा. 
अंडो-स्त्री. एरंडी, एक प्रकारचा रेशमी | अंतरहित-पु. असीम, गृप्त- 
अँडुआ-पु. अंडकोश. अंतरा-अ. मध्य, जवल्ल, शिवाय, वेगढें.- 
अंडआना-क्रि. स. खच्ची करणें. पु. गाण्यांतील अंतरा, दिवस, खाडा, 
अँंडुआ बेल-पु. पोछ. कोपरा, एक दिवसाआड येणारा ताप. 
ऑंडेल-वि. अंडी धालणारी. अंतरात्मा-स्त्री. जीवात्मा, अंतःकरण. 
अंत-पु. शेवट, मागील भाग, सीमा, मरण, | अंतराय-पु. विध्त, ज्ञानांत विष्न 

आंनडी, जवह्, दूर, प्रलय, मन, रहस्य. आणणारा, योगांतील सिद्धीत येणारी 
अंत बनना-चांगला परिणाम होणें. नऊ विघ्नें, जेनसिद्धांतांत मूक आठ 
अंत बिगड़ना-वाईट परिणाम होणें. कर्मातील एक कर्म. 
अंतम-शेवटीं. अंतराल-पु. घेरा, मध्य. 

अंतक-पु. नाश करणारा, मृत्यु, सन्निपात, | अंतरिक्ष-पु. आकाश, स्वर्गलोक, तीन 
( ज्वराचा एक प्रकार, ) संहारकर्ता, | भ्रकारच्या केतुमधील एक. 
झिव. अंतरोप-पु. बेट, द्वीपकल्प. 

अंतकाल-पु. शेबटची वेढ, मरण. अंतरोय-पु. धोतर. 
अंतगति-स्त्री. मृत्यु. अंतरोटा-वि. आंतील. [ तील, सामिल. 
अँतड़ी-स्त्री. आंतडे. अंतर्गत-वि. आंत आलेला, गुप्त, हृदयां- 
अँतड़ी जलना-फार भूक लाणणें. अंतर्गति-स्त्री. चित्तवृत्ति, इच्छा. [ लेला. 
अँतड़ी गलेमें पड़ना-संकटांत सांपडणें. । अंतर्जानु-वि. हात गुडध्यांच्यामध्यें घात- 

अँतड़ियोंका बल खोलना-सपाटून जेवर्णे. | अंतर्दशा-स्त्री. फल जोतिष शास्त्राच्या 
अंतरंग-वि. आंतीरू, जिवऊुग, मानसिक. नियमांप्रमाणें मनुष्याच्या जीवनांतीऊ 

| 5. मित्र. ग्रहममुछ्ें येणारे भोगकाल. 
अंतर-पु. फरक, मध्य, मधला काल, अंतर्थान-पु. नाहींसें.-वि. अदृश्य. 

आइडोसा, छिद्र, हृदय, आंत.-वि. गुप्त, | अंतर्वोध-पु. आत्मज्ञान. 
दुसरा, विलूग. अंतर्भाव-पु. समावेश, विलीनता, नाश, 

अंतरचक्र-पु.दिशांमध्यें वाटछे गेलेले ३२ आंतील भेद. 
भाग, पद्ष्यांची बोली ऐकून शुभाशुभ | अंतर्भूत-वि. सामीलू.-पु. प्राण. 
फकछ दाखविणारें शास्त्र, आत्मीय. | अंतर्मुख-वि. आंतल्या बाजूस तोंड 

अंतरजामो-पु. अंतर्यामी, ईश्वर. असलेला, आंतल्या बाजूस बल्ललेला, 
अंतरदिशा-स्त्री. उपदिशा. आत्मचितन करणारा. 
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अंतर्थाघी-वि. ज्याची कप मनाच्या 
आंतपर्यत आहे, मनावर ताबा ठेवणारा, 
आंतील गोष्ट जाणणारा, ईश्वर. 

अंतर्कापिका-स्त्री. ज्याचें उत्तर त्याच्याच 
अक्षरांत आहे असें कोडें. 

अंतर्वती-स्त्री. गर्भवती स्त्री. 

अंतर्वेर्ण-पु. शूद्र. 
अंतविकार-पु. शरीर धर्म (भूक, तहान 

इत्यादि) . 
अंतर्वेगी ज्वर-पु. विषमज्वर. 

अंतर्वेद-पु. गंगा व यमुना यांच्यांतील | 
प्रदेश, दुआब. 

अंत्शय्या-स्त्री. 
अंतहित-पु. गुप्त. 
अंतसद-पु. शिष्य. 
अंतसमय-पु. मरणकात्ठ. 
अंतस्थ-वि. आंतील, मध्यवर्ती. 
अंतस्सलिला-वि.. गृप्तजलवाहिनी, 

सरस्वती नदी. 
अंतावरी-स्त्री. आंतडी- 
अंतिम-वि. संगल्ठयांच्या 

सगलयांत उत्तम. 
अंतेउर-अंतेवर-पु. जनानखाना. 
अंतेबासी-पु. शिष्य, अंत्यज. 

अंतःकरण-पु. मत, नेतिक बुद्धि. 
अंतःपटी-स्त्री. एकाद्या चित्रपटांत (नदी, 

पर्वत, नगर वगरे ) दाखबिलेलें दृश्य, 
नाटकाचा पड़दा. 

अंतःपुर-पु. जनानखाना.- 

अंतःपुरिक-पु. जतानखान्याचा रक्षक. 
अंतर्राष्ट्रीय-वि. सर्वे राष्ट्रांसबंधीचा. 

मृत्युशय्या,  स्मझान. 

मागचा, 

अंदोल्ता 

अंत्य-वि. शेवट्चा. -पु. ज्याची गणना 
सर्वाच्या शेवटीं होते असा. ( जसें 
राशींत मीन रास, नक्षत्रांत रेवती ) 
यम. 

अंत्यकर्म-पु. मरणानंतरची क्रिया. 
अंत्यज-पु. शूद्र. 
अंत्यवर्ण-पु. शूद्र, शेवटचें अक्षर, पद्माच्या 

शेवटचें अक्षर. 

अंत्या-स्त्री. चांडाछाच्री बायको. 

अंत्याक्षर-पु. एकाद्या शब्दाचें किवा पदाचें 

शेबटचें अक्षर, वर्णमालेचें शेवटर्चे 
अक्षर. 

अंत्याक्षरी-स्त्री. भेंडया लावणें. 

अंत्येष्टि-पु. मृत्युनंतरचें क्रिया कर्म. 

अंत्रवृद्धि-स्त्री. आंतडाचा रोग, 
। अंदर-अ. आंत: 
अंदरो-वि. आंतील. 

| अंबरूनो-वि. आंतील. 

। अंदलोब-स्त्री. बुलबुल. 

| अंदाज्ञ-पु. अटकक, ढेब, भाव: 

अंदाजन्ू-अ. अंदाजानें, जब जवबल्व. 

अंदाजपट्टी-स्त्री. शेतांतील पिकाच्या 

किमतीचा अंदाज, 

अंदाजा-पु. अटकल्ठ. [ दंड. 

अंदु-पु. पेंजण, हँत्ती बांधण्याचा साख 

ऑंदुआ-पु. हत्तीच्या मागच्या पायांत 

| अडकविष्याचें लांकडी पायवंद. 
| अंदुक-पु. पहा ' अंदु . 
। अंदेश-वि. चिता करणारा. 

अंदेशा-पु. विचार, संशय, भीति. हानि, 
घोटाला. 

अंबोस्ता-विं. बचत. 



अंदोह >-+ ७ «न अंबा 

अंदोह-पु. खेद, दुःख, फिकीर. अंधेरे घरका उजाला-अत्यंकः सुंदर, 
अंध-वि. आंधव्ठा, अज्ञानी, बेसावध, कुलदीपक,  एकुछता एक मुलगा. 

उन्मत्त. -पु. आंधकछा मनुष्य, पाणी, | अंधेरा गुप-अंधार गुडप. 
घुबड, वटवाघुल्ठ, काव्ठोख , काव्यदोष. | अंधेरा पाख -क्ृष्ण पक्ष. 

अंधक-पु. आंधक्ा मनुष्य, कद्यप व | मुह अंधेरे या अंधेरे मुं ह-पहाटेस. 
दिति यांचा दैत्य पुत्र, अंधेरा उजाला-पु. कागद दुमडून बनवि- 

अंधकार-पु. अंधार. लेले मुलांचें एक खेल्णें 
अंधक्प-पु... कोरडी बिहीर, एका | अधेरिया-स्त्री. काछोख, अंधारी रात्र, 

तरकाचें नांव, अंधार. कृष्ण पक्ष. 
अंध्ोपड़ी-स्त्री. मूर्ख, मठठ. अँधेरी-स्त्री. अंधार, अंधेरी राक्र, 

अंघड़-र-पु. तुफान. वावटछ, घोड्याच्या किवा बैलाज्या 
अंधपरंपरा-स्त्री. अंधानुकरण. डोब्ठघावर बांधावयाची पढ्टी.- 

अँधरा-पु. आंधक्ा माणूस. -वि. आंघका. वि. प्रकाशरहित. 
अँधरी-स्त्री. चाकाचा आरा, आंघकी स्त्री. | अंधेरी डालना या देना-फसविणें. 
अंधविदवास-पु. विचार केल्याणिवाय । अंधेरी कोठरी-पोट, रहस्य, गर्भ. 

विश्वास ठेवणे. | अंघोटीया या अंधौटी-स्त्री. जनावरांच्यां 
अंधर्सन्य-पु. अशिक्षित सैन्य. * डोछचाची ढापणी. 
अंधा-पु. आंधरका जीव. -वि. आंधकछा, | अंध-पु. शिकारी, नीच जात, एक प्रांत. 

अविवेकी. [ कड़े दुर्लक्ष करणें. | अंब-स्त्री. आई,-पु. आंब्याचें झाड. 
अंधा बनना-जाणून बुजून एकाद्या गोष्टी- | अंबक-वि. डोढ्ा, तांबें, पिता. 

अंधेकी लकड़ी या लछाठी-एकुलता एक | अंबर-पु. वस्त्र, झाडी, आकाश, कापूस, 
आधार, एकुलता एक मुलगा. ।  व्हील माशाच्या आंतडचांतील एक 

अंधा दोया-मंद प्रकाशाचा दिवा. | सुगंधी पदार्थ, एक प्रकारचें भत्तर, 

अंधा भेंसा-मुलांचा एक खेल. | अभ्रक, राजपुतान्यांतील एक जुनें शहर, 
अँधाधुंध-पु. घोर अंधार, अन्याय. | अमृत, प्राचीन ग्रंथांत सांगितलेलें उत्तर 

“वि. अविचारी, जास्तींत जास्त. ।. भारतांतीलू एक शहर, ढग. 

अंधियारी-स्त्री, अंधारी, डोछ घावर बांधा- । अंबर डंबर-पु. सूर्यास्ताच्या वेछची लाली, 

वयाची पट्टी, (उपद्रवी पशुपक्ष्यांकरितां) | अंबरबारी-पु. आंबेहछद. 
अंधेर-पु. अन्याय, उपद्रव, अंधार. अंबराई-स्त्री. आमराई. 
अंधेरलाता-पु. अव्यवस्था, अविचार. | अंबरांत-पु. वस्त्राचें टोंक, क्षितिज. 
ऑधेरा-पु. अंधार, अस्पष्टता, पड़छाया, | अंबा-स्त्री. माता, पार्वती, एक प्रकारचें 

उदासीनता, -वि. अंघकारमय. । हरीण. -पु. आंबा. 



अंबापोली टन ८ अकड़ 

अंबापोलौ-स्त्री. आमरस. अंभोरुह-पु. कमत्. 
अंबार-पु. ढीग. अँवा-आबा-पु. आवा. 
अंबारी-स्त्री. हौदा. अंश-पु. भाग, हिस्सा, भाज्यसंख्या, चौथा 
अंबालिका-स्त्री. माता: भाग, कला (चंद्राच्या), नफ्यांतील 
अंबिका-स्त्री. माता. पार्वती, जैनांची एक | हिस्सा, खांदा, बारा सूर्यामधील एक. 

देवी. अंशक-पु. भागीदार, भाग, दिवस.- 
अंबिकेय-पु. गणपति, कारतिक स्वामी, वि. विभाजक, भाजक, अंशधारी. 

धुतराष्ट्र. अंशावतार-पु. ज्यांत परमेश्वराचा थोडासा 
अंश आहे असा अवतार. 

अंशो-वि. अवतारी, भागीदार, अवयबी.- 

अंशु-पु. किरण, वेलाचा एकादा भाग, सूत, 
अंबुकंटक-पु. मगर. लक कण, बेग, टोंक, सूर्य, पोषाख. 
अबुज-पु. पाण्यापासूत्त उत्पन्न झालरू, अंसर-पु. मूठ तत्त्व. 

| 

अंबिया-स्त्री. करी. 

कमछ, वेत, वज्र, ब्रह्मा, शंख. अँस-सु-पु. खांदा, भाग, भाज्य संख्या; 

अबिरथा-वि. व्यर्थ. 
अंबु-पु. पाणी, चारांची संख्या. 

अंबुद-पु. ढंग, नागरमोथा, - वि. पाणी | चौथा भाग; कला; व्यवह्ारी अपूर्णाकांत 
देणारा. रेघेबरील संख्या; बारा सूर्यातील एक. 

अंबुधि-पु. समुद्र. अंसिक-वि. भागाचा, अंग्राचा. 
अंबुप-पु. समुद्र, वरुण, टाकछा, झतभिषा अँसुआ-पु. अश्रु. 

कस रस अँसुवन-पु. अश्रु 
हब 2200 + शतक अँसुवाना-क्रि. अ. अश्रुपूर्ण होणें. 

अंबुभूत-पु. ढग, मोथा, समुद्र. आह पा दल विध्न 
अंबुरुह-पु. कमत्ठ. 00000 0070. 0 0 । 
अंबुवा-पु. आंबा. अ-पु. विष्णु, विराट, अग्नि, विश्व, ब्रह्मा, 

इंद्र, ललाट, वायु, कुबेर, अमृत, कीर्ति, 
सरस्वती.-वि. रक्षक,उत्पन्न करणारा,, 

नकारार्थी उपसमे. 
अअूत-वि. निपुत्रिक. 

अकंटक-वि. निविध्न, गत्रु-रहित. 

अंबुवाह-पु. ढग. 
अंबुशायी-पु. विष्णु. 

अंबोह-पु. समूह. 
अंभ-पु. पाणी, पितृलोक, रूग्न राशी पासून 

चौथी रास, चारांची संख्या, देव, असुर, 
पितर. अक्टूबर-पु. आक्टोबर, 

अंभोज-पु. कमत्छ, सारस पक्षी, चंद्र, कापूर, | अक-पु. पाप, दुःख. 
शंख.- वि. पाण्यांतून जन्मलेला, । अकच्छ-वि. नग्न, व्यभिचारी. 

अंभोनिधि-पु. समुद्र. | अकड़-स्त्री. ऐट, घमेंड, धीटपणा, हट्ट. 



अकड़ना 

अकड़ना-क्रि. अ. सुकून कठीण होणें, 
सुन्न होणें, छाती पुढ़ें काढणें, घमेंड 
दाखविणें, ऐट दाखविणें, हट्ट करणें, 
मिजास बदलगणें. 

अकड़बाई-स्त्री. वातरोग. 
अकड़बाज़-वि. अभिमानी. 

अकड़बाजी-स्त्री. खोटा अभिमान. 
अकड़ेत, अकड्-वि. घमेंडखोंर. 
अकथ-त्थ- ) वि. अव्णनीय, 
अकथनीय- | न सांगण्यासारखें. 
अकनना-क्रि. अ. ऐकणें, कान 
अर, चाहुल घेणें. 

अकना-क्रि. अ. कोंडमारा होणें, घाबरणें. 
अकबक-स्त्री. असंबद्ध बोलणें, धड़की, 

चत्रपणा. -वि. निस्तब्ब. 
अकबकाना-क्रि. अ. चकित होणें, घावरणें. 
अकबर-वि. महान. 
अकबरी-स्त्री, लांकडावरील नक्षी, ओअक 

प्रकारची मिठाओ. 
अकबाल-पु. भाग्य, अश्वयं, 
अकर-वि. न करण्या जोगें, ज्यावर कर 

चावा लागत नाहीं असें, हस्तरहित- 
अकरकरा-पु. अक्कलकाढा. 
अकरण- १. कर्माचा अभाव, कर्म असफल 

हार्णे, ईइवर,.---वि. कारणा शिवायतें, 
कऋटिण, 

अकरणीय-वि. न करपण्यासारखें. 
अकरा-वि. महाग, श्रेष्ठ. 

अकरासू-वि. गर्भवती, 

छादून 

अकरी-स्त्री. नांगराला लावलेला पोकद् ' 
वासा. [(धान्य पेरण्याचा ) 

अफरुण-पु. निर्देय. 

न्न् न अकारज 

अकर्ता-वि. काम न करणारा, सांख्य मता- 
नुंसार कर्मापायून अलिप्त रहाणारा: 

। अकतल् क-पु. कर्त्याशिवाय. 

अकरमं-पु. वाईट काम, कर्माचा अभाव. 

अकसंण्य--वि. आठ्क्षी. 
अकर्मी-पु. परपी. 
अकलंक-वि. निर्दोष. 

अकल-वि. अवयवरहित, सर्वांगपूर्ण, ईश्व- 
राचें एक विशेषण, अचतुर, ब्याकूछ- 

अकल-स्त्री. बुद्धि. 
अकलखुरा-वि. स्वार्थी, एकलकोंडा, द्वेंषी. 
अकवन-स्त्री. हई. 
अकवाम-स्त्री. जाती, (कौम, चें अ. व.) 
अकस-पु. वेर, वाईट प्रोत्साहन. 

| अकलीम-स्त्री. देश, प्रांत. 
| अकसना-क्रि. स. बैर घरणें. बरोबरी करणें. 
अकसर-अ. बहुतकरून.-बि. एकटा. 

अक़साम-स्त्री. प्रकार, शपथा. 
| अकसोीर-पु. रसायन.-वि. अत्यंत गुणकारी. 

अकह-अकह॒वा-वि. अवर्णनीय- 
अकाउंट-पु. हिशेब. 

| अकाउंटेट-पु. हिशेबनीस. 
| अकाज-पु. बिघाड़, दुष्कर्म.-अ. विनाकारण. 
' अकाजना-क़ि. स. हानि करणें.-क्रि. अ. 

|. मरणें, हानि होणें.. 
| अकाटब-वि. मजबूत. 
| अकाम-वि. निस्पृह.-अ. व्यर्थ. 
| अकाय-वि. देहरहित, जन्म न घेणारा 
| निराकार. 

। अक्रायद-पू. दृढ़ विश्वास, धर्म. 
| अकारज-पु. अपकार. 



न्_्न १ ६] अकारवथ 

अकारथ-अ. व्यर्थ. 
अकालू-पु. भलत्यावेलीं, दृष्काछू, कमतरता. 
अकालकुसुम-पु. भलत्यावेढीं फुलणारें फूल. 
अकाली-पु. काछा फेटा बांघणारा नानक- 

पंथी मनुष्य. 
अकास-पु. आकाश. 
अकफिचन-वि. गरीब. 
अकिल-स्त्री. अक््कल. 
अकिछ दाढ-पु. अक्कल दाढ़: 
अकीक-पु. अकीक दगड. 
अक्लीवत-स्त्री. धामिक श्रद्धा.. 
अक्रीदा-पू. दृढविश्वास, धर्म. 
अक्लील-पु. बुद्धिमान... [ णारा, स्थिर. 
अकुंढ-वि. तीक्ष्ण, तेज, उत्तम, न अड- 
अकुल-वि. ज्याच्या वंणांत कोणी नसेल 

असा, हीन कुलाचा.-पु. नीच कुल. 
अकुलाना-क्रि. अ. उतावीद् होणें, घाबरणें. 
अकृत-वि. बेसुमार. 
अकूबत-स्त्री. दंड. 
अकेला-वि. एकटा, अद्वितीय, अविवाहित, 

एकांत. 
अकेले-क्रि, अआ. फक्त, एकटा. 
अकौआ-वा-पु. रुई 
अक्खर-पु. अक्षर. 
अक्टोबर, अक्तूबर-पु. आक्टोबर महिना. 
अक्खड-वि. उद्धट, भांडखोर, निर्भय, 

असभ्य, स्पष्टवक््ता, 
अक्खड़पन-पु. असभ्यता, उम्रता, स्पष्ट- 

वादिता, नि:शंकता. 
अक्का-स्त्री. आई, मोठी बहीण. 
अक्खा-पु. गोणी, पोतें. 
अक्खो मक््खो-पु. अडगुल मडगुल. 

अक्द-पु. संबंध, साखरपुडा, करार 
अक्रिय-वि. क्रिया रहित, जड 
अक्ल-स्त्री. बुद्धि, समजूत. 
अक्ल आता-बुद्धि येणें. 
अक्लका पुतला-पु. फार बुद्धिमान. 
अक्लका चिराग गुरू हो जाना-बुद्धि 

बिघडणें. 
अक्लका दुश्सन-पु. अगदीं मूर्ख. 
अक्ल कुछ-पु. सल्ला देणारा. 
अक्लके घोड़े दौड़ाता-फार विचार करणें, 

कल्पनेंत विचरणें. 
अक्लके तोते उड़ जाना-घाबरणें. 

अक्लके पीछे डंडा लिये फिरना-नेहमीं 
मखंपणा करणें 

अबल पर पत्थर पड़ना था अक्ल पर पर्दा 

पड़ जाना-बुद्धि नाहींशीं होणें 
अक्लमंदी-स्त्री. चतुराई, बुद्धिमत्ता. 
अक्लमंद-वि. बुद्धिमान. 
अक्लमंदकी दुम-पु. मूर्ख. 
अक्ल मारी जाना-मूर्खपणाचें काम करणें, 

अक्लमें आना-समज येणें, शुद्धिवर येणें. 
फित्र आना-बुद्धि बिघडणें 

अक्ल सठिया जाना-सम्हातारपणामुल्तें ब॒द्धि 
मध्यें फरक येणें 

अक्ल हैरान होना-एकादी ग्रोप्ट लक्षांत 
न येणें. 

अक्ली गद्ठां लगाना-अंदाजानें मसांगर्णे. 
अक्ष-प्. खेब्ठण्याच्रा फासा, फाशाचा खेढ्, 

पथ्वीच्या पोटांमधून दोन्ही ध्रवाकडे 
गेलेली कल्पित रेषा, तराजची दांडी 
मुकहमा,इंद्रिय, डोढा, रुद्राक्ष ,साप,गरुड, 

आत्मा, धुरा, छिद्र, बिब्बा, छकडा, 



अक्षत 

अक्षत-वि. अखंड. पु. अखंड तांदुब्ठ, जब, 
धान्य. 

अक्षमता-स्त्री. असहिष्णुता, अशक्तता, हेष. 
अक्षरोदी-स्त्री. वर्णमाला,लेख, वर्णमालेच्या 

अक्षरांच्या क्रमानें सुरू झालेलें पद्म. 
अक्षुण्ण-वि. अखंड, अज्ञानी. 
अक्षोनी-अक्षोहिणी-स्त्री. चतुरंग सेना. 

यांत १,०९,३५० पायदकछ, ६५,६१० 
घोडे, २९,८७० रथ, आणि २१,८७० 
हत्ती असत. 

अक्स-पु. प्रतिबिब, चित्र, 
उलठ. 

अक्स उतारना-चित्रकाढणें. 
अकसर-अ. बहुधा, अधिक. 
अक्सरियत-स्त्री. मताधिक्य. 
अख़ज्ञ-पु. ध्यावयात्ें तें, ग्रहण, उतारा. 
अखड़ेत-पु. मल्ल. 
अखनी-स्त्री. मांसरस. 
अखबार-पु. वर्तमानपत्र, बातम्या. 
अख़बारनवीस-पु. संपादक. 
अखरना-क्िि. स. मनाला टॉचणें. 
अखरोट-पु. अकोड. 
अश्ललाक-पु. संवय, संदाचार. 

अखाड़ा-एपु. आखाडा, रंगभूमि, दरबार, 
साधु लोकांची सांप्रदायिक मंडब्ठी. 

अखीर-पु. शेवट, समाप्ति, 
अखौट-ठा-पु. जात्यांतील लोखंडी खुंटी. 

रहाटाच्या मधला दांडा. 

अस्थाह-अ. उद्वेगवाचक शब्द, 
अख्तियार-प्. हक्क 

शत्रुता, हृटट 

ओंहो. 

अग-पु. पर्वत, सर्प, वृक्ष, सूर्य. -वि. वाकडा 
चालणारा, स्थिर. 

«- ११ - अगहनी 
अगंड-पु. धड. [ जीत, हत्ती. 

अगज-वि. पर्वतापासून उत्पन्न. -पु. शिला- 
अगड़बगड़ -वि. भलतें सलतें. -प्रु. 

निरुपयोगी काम, प्रलाप- 
अग॒त-अ. हत्ती हाकलण्याचा शब्द. 
अगति-स्त्री. दुर्देशा, नरक, अकाल मृत्यू. 
अगतिक-वि. निराश्चित, लाचार. 
अगनित-वि. अगणित, असंख्य. 
अगम-वि. अवघड, विकट, दुलंभ, पुष्कल्, 

दुर्बोध, फार खोल, -पु. ' आगम' पाहा. 
अगर-पु. एक सुगंधित लछाकूड. -अ. जर. 
अगर सगर करना-हुज्जत करणें, मार्ेपुें 

पाहणें 
अगरचे-अ. यद्यपि. 
अग्राजु-स्त्री. मतलब, गरजा 
अपरी-स्त्री. अडसर, देवदार, उंदराचे विष 
| उतरण्याची एक जडी. [ बहुतेक, 
अगलब-अ. प्रायः, भरती सलती गोष्ट, 

|| 

| 
+ 

| 

अगल बगल-अ. चहूंबाजूला, इकडे तिकडे. 

अगला-वि. पुढचा, पूर्वीचा, प्राचीन, पुढ़ें 
येणारें, दुसरा. -पु. नेता, चतुर मनुष्य: 

अगबना-अ. तयार होणें, पुढं जाणें, स्वागत 
करणें 

अगवाई-स्त्री. स्वागत. -पु. अग्रगामी. 
अग॒वाड़ा-पु. घराच्या पुढचा भाग. 
। अगवान-पु. स्वागत करणारा. 
अगवानी-स्त्री. अतिथीच्या स्वागतासाठीं 

| आदरोानें पुढ़ें जाणें. -पु. पुढारी. 
अगस्त-पु. ऑगस्ट महिना. 
अगहन-पु. मार्गशीर्ष महिना. 

। अगहतनिया-वि. मार्गशीष॑मध्यें होणारें 
। 85 880 मार्गशीर्ष महिन्यांत निधणारें 
| ; 
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अगहुंड-वि. अग्रगामी, पुढारी. [ अगोदर 
अगाड़ी-अ. पुढ़ें, भविष्य काक्ांत, समौर 
अगाध-वि. फार खोल, असीम, गंभीर, 

निर्लोभी, अपार. 
अगाही-स्त्री. पूर्व सूचना. 
अगिन-वि. अगणित. -पु. 
अग्नबोट-पु. आगबोट. 
अगिया-स्त्री. एक प्रकारचें गवत, घोड़े व 

बैल यांचा रोग. 
अग्ियाना-क़ि, अ. आग होगें. 
अगिया कोइलिया-पु. दोन कल्पित वेताल्. 
अगुआ-पु. पुढारी, मुख्य. [ दर्शन. 
अगुआई-स्त्री. पुढारीपणा, प्रमुखता, भार्ग- 
अगुआना-क्रि. स. पृढारी बनविणें. -क्रि. 

अ. पुढ़ें जाणें. 
अगुरु-वि. हलका, ज्यानें गुरुपदेश ६ घेतला 

आग. 

नाहीं असा, गौरवहीन. -पु. ऊद, 
शिसव. 

अगोचर-वि. अव्यक्त. 
अगोरदार-पु. देखरेख ठेवणारा. 
अगोरना-क्रि. स. वाट पाहणें, राखण 

करणें, अडविणें. 
अग्रोरिया-पु. रखवालदार [ भाग 
अगौरा-पु. उसाचा शेंडयाकडील निरस 
अग्निकुल-पु. क्षत्रियांचा एक वंश. 
अग्निदीपक-वि. जठराग्नि चेतविणारा 
अग्यारी-स्त्री. अग्नीत (धुप, चंदन वगैरे 

सुगंधी पदार्थ जाव्वण्याची जागा, 
अम्बिकुंड, पारशी लोकांचें पर्मस्थान: 

अग्रशोची-पु. दूरदर्शी. 
अग्रसर-पु. पुढारी, मार्गदर्शक, 

“वि. पुढारलेला. 
प्रगतिशील. 

ल् 

अच्छ 

अग्रिम-वि. आगाऊ, पुढ़ें बेणारें, उत्तम 
अघट-ि. अयोग्य, कठिण, अक्षय, स्थिर. 
अघवाना-क्रि. अ. पोटभर खाऊ घाहरुणें, 

संतुष्ट करणें. 
अधाई-स्त्री. तृप्ति: 
अघाट-पु. धन््यास विकतां न येणा री जमीन. 
अघात-पु. आघात, वधस्थान.-वि. अधिक. 
अधाती-वि. आधात करणारा. 
अधाना-क्रि. अ. पोटभर खाणें, तृप्त होणें, 

प्रसन्न होणें, दमणें. 

अधारि-पु. पापाचा शत्रु, श्रीकृष्ण 
अधोर-वि. सुंदर.-पु. एक पंथ, शंकर. 
अघोष-पु. व्याकरणांतील एक वर्णसमृह. 
अधोघ-पु. पापांचा समूह. 
अचंभा-पु. आइचये. 
अचकन-पु. एक प्रकारचा लांब अंगरखा. 

अचरज-पु. आइचर्य. 
अचला सप्तमी-स्त्री. माघ शुक्ल सप्तमी, 
अचवन- पु. आचमन. [ हरवणें. 

अचवना-क्रि. स. आंचवर्णे, आचमन करणें, 

अचवाना-क़रि. स. चूतढ्ठ भरविणे, आचमन 
अचांचक-अचानक-अ. अचानक. [करविणें. 
अचार-पु. लोणचें, आचार. 
अचाहा-वि. अपग्रिय.-पु. अप्रिय व्यक्ति, प्रेम 
अचाही-वि. निष्काम. [न करणारा. 
अचिरात्ू-अ. लवकर. 
अचीता-वि. आकस्मिक, पुष्कल, निःशंक. 
अचेत-वि. मूछित, व्याकृठ, अनोछ्ठखी, 

मूखे, मठठ, अज्ञान, असावध.-पु. 
अचेतन-वि. बेशुद्ध, [ निर्जीव पदार्थ. 
अचैन-पु. व्याकुछता, दुःख. 
अच्छ-वि. स्वच्छ. -पू. डोढ्ा. 



अच्छत _- है३ «-+ अज्ञीमुश्शान 

अच्छत-पु. अक्षत 
अच्छा-वि. उत्तम, निरोगी.-पु. वडील 

किवा श्रेष्ठ मनुष्य.-अ. चांगल्या रीतीनें, 
अच्छे आना-योग्य वेढ्ीं येणें. [ बरें. 
अच्छा दिन-सुखाचा दिवस. 
अच्छा रूगना- शोभणें, पसंत पडणें. 
अच्छाई-स्त्री. उत्तमपणा. 
अच्छापन-पु. उत्तमपणा. 
अच्छा ब्िच्छा--वि. निरोगी, निवंडक. 
अछना-क्रि. अ. असणें. [ पौष्टिक खाणें 
अछवानी-स्त्री. बाल्॑तिणीस ग्यावयाचें 
अछूत-वि. अस्पृश्य, स्पर्श न झालेलें 
अकुता-वि. ज्याला स्पर्श झालेला नाहीं 

अछेह-वि. सतत, छागोप'ठ. [ असें, नवीन 
अछोह-पु. स्थिरता, निर्देयता. 
अज-वि. स्वयंभू. -पु. ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 

कामदेव, दशरथ राजाचा पिता, बकरा, 
अजक्ष-अ. कड्न. [ माया. 
अजगरी-स्त्री. अजगराप्रमाणें मेहनती 
अजज्ञा-पु.तुकडे , भाग. [शिवाय पोट भरणें 
अजगुत-पु. चमत्कार, अयोग्य ग्रोष्ट 

-वि. आइचर्यकारक. 
अज्ञग़ेबी-वि. गुप्त, रहस्यपूर्ण. 
अज़दहा-पु. अजगर. 
अ(इ ) ज़दहाम-पु. गर्दी. 
अजदाद-पु. पूर्वज. [ भनोव्ठखी. 
अजनबी-वि._ अपरिचित, परदेशी, 
अजनास-पु. जिनसा (घरांतील) . 
अजन्मा-वि. अनादि, नित्य, 
अजपा-पु. मनांत करावयात्रा जप. 
अजब-वि. विलक्षण- 

अज्ञबर-वि. तोंडी. 

अज्धबस-अ. खूप 
अज्ञमत- स्त्री. महत्व, चमत्कार. 
अ(आ ) ज्माइश-स्त्री. परीक्षा, पारस. 
अ (आ) जसाना-कि. स. अजमाव्ें. 
अज्ञम्दा-वि. अजमावलेलें 
अजमोदा-पु. ओव्याची एक जात 
अजर-वि, जरारहित, न पचणारें 
अज़्रूओ-अ. अनुसार 
अजल-्त्री. मृत्यु 
अजल-स्त्री, आराम, उद्गम, अनादि काल 
(रोज्ञे) अजुल-जन्म दिवस, जगाच्या 
अज्ञद्ी-वि. शाश्वत. [ उत्पत्तीचा दिवस. 
अजस-पु. अपयश, अपकीति 
अजह॒द-वि. अमर्याद 
अजहें-हं-अ. आजपर्यत. 
अजवायन-स्त्री. ओवा. 
अजान-वि. अबोध, अपरिचित. 
अजान-पु. मुसलमानांची प्रार्थनेसाठीं हांक- 
अजाब-पु. पाप, दंड, प्रायश्चित्त, दुःख, 
अजायब-पु. विलक्षण [ संकट. 
अजायब खाना या घर-पु. वस्तुसंग्रहालय, 

म्यूजियम, 
अजित-वि. अर्जिक्य,-पु. विष्णु, शिव, बुद्ध 
अजिन-पु. मृगछाला: 

अजभिर-पु. उंदिर, शापविधि, अंगण, 
वायु, शरीर, बेड्क, इंद्रियाचा विषय, 
क्रीडास्थान, प्राकाराबाहेरीलू स्थान,- 

अजी-अ. अहो. | वि, जलद. 

| अज्ञीज्ञ-वि. प्रिय.-पु. संबंधी. 
अजीब-वि. विचित्र. 
अज्ञीम-पु. वृद्ध, -वि. विशाल, महान. 
अज्ञीमुइ्शान-भव्य, 
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अज्ञीयत-स्त्री. अत्याचा र, पीड़ा. 
अजीरन---पु. अजीण्ण. 
अजीब-पु. अवेतन. -वि. निर्जीव. 
अजूबा-वि. अद्भूत. 
अजे-जै-वि. अर्जिक्य. 
अज़ो-पु. भाग. 
अजोग-वि. अयोग्य. 
अजोता-पु. चेत्री पौणिमा, पोछचाचा सण, 
अजौं-अ. अद्यापि, अजून सुद्धां. 
अडुस-पु, निश्चय, उर्दू अक्षरांवर बिंदू 
अज्म बिलजज्ष्म-दृढनिश्चय. [ लावणें. 
अज्र-पु. बदला, खर्च. 
अटंबर-पु. ढीग. [ सिधु नदी, हानि. 
अटक-स्त्री. अडवणूक, अडचण, संकोच, 
अटकना-क्रि अ. अउणें, गुंतणें, प्रेम करणें, 

वाद घालणें. 
अटकनी-स्त्री. अडकणी (चरखा ) . 
अटकल-र२-स्त्री. अनुमान, अंदाज, 
अटकलना-क्रि. स. अनुमान करणें. 
अटकलपच्चू-पु. स्थूल अनुमान. -वि, 

काल्पनिक. -अ. अनुमानानें 
अटका-पु. पुरीच्या जगन्नाथाचा नैवेद्य 

व इतर वस्तु. 
अटकड्ी-क्रि. स. अडविणें, गुंतविणें, पूर्ण 

करण्यास विलंब लावणें. 
अटकाब-पु. प्रतिबंध, विघ्न. 
अठन-पु. भ्रमण. 
अटना-क्रि. अ. फिरणें, 

[ आड करणें. 

प्रवास करणें, 

अटपट-वि. कटठीण, दुर्ग, गूढ, मन 
मानेल तसें. [संकोच करणें. 

अठपटाना-क्रि. अ. घाबरणें, अडखढटणें, 

अटपटी-स्त्री. खोडी, उपदृव्याप. 
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अठमालोी 

अटल-वि. स्थिर, चिरस्थायी, निश्चितपणें 
अठलस-पु. ऑटरास...[ असलेला, ध्रुव. 

अटवाटी-खटवाटी-स्त्री. बिच्हाडबाजलें. 

अटवाटी खटठवाटी लेकर पड़ना-रुसून 
कामकाज सोडून एका बाजूला पड़ून 
राहणें. 

अठबी-स्त्री. जंगल. 

अटाटूट-वि. बेसुमार. 
अटारो-स्त्री. वरची खोली किवा छत. 

अटाला-पु... ढीग, सामान, कसाई 
लोकांची बस्ती. [ जास्त, 

अटूट-वि. मजबूत, अजय, अखंड, फार, 

अटेरन-पु. सुताची आटी बनविष्याचें 
लाकड़ी यंत्र. 

अटेरना-क्रि, स. लाकडी बंत्रानें सुताची 
आटी बनविणें, प्रमाणापेक्षां जास्त 

अद्टहास-पु. जोरानें हसणें. [ दारू पिणें. 

अट्टालिका-स्त्री. वरची खोली किवा छत. 
अदूटी-स्त्री, लड. 
अटठा-पु. अठ्ठया (पत्त्यांतील). 
अदृठाईस-वि. अद््ठावीस. 
अट्ठानबे-वि. अठ्याण्णव, 
अट्ठावन-वि. अठठावन. 
अट्ठासी-वि. अठचाऐंशी. 
अठई-स्त्री. अष्टमी तिथि. 
अठकौसल-पु. पंचायत, सल्ला. 
अठखेली-स्त्री. विनोद, चपलता, मस्त चाल . 
अठझ्नी-स्त्री. अधेली. 
अठपहला-वि. अष्टपैल. 
अठपाव -पु. खटचाक्पणा. 
| अठमासी-स्त्री. गिनी. 



अठलाना 

अठलाना-कि. अ. ऐट दाखविणें, नखरा 

करणें, उन्मत्त होणें, त्रास देण्या- 

छ् 

अता 

असलेल्या भितीका किवा छताला 

दिलेला लाकडाचा आधार. 
करितां जाणून बुजून वेड पांघरणें. | अडार-पु. ढीग, जकाऊ लाकडांचा ढीग, 

अठवोसा-वि. आठव्या महिन्यांत जन्मलेला, 
अठवारा-पु. आठवडा. [ आठोछा. 
अठत्तर- 
अठहत्तर- 
अठारह-वि. अठरा. 
अठासी-वि. अद्ठाऐंशी. 
अठोतरी-स्त्री. १०८ मण्यांची जपमात्व. 
अडंगा-पु. अडथछ्ा, विध्न, 
अडंगा डालना-अड्थव्ठा करणें. 

) वि. अठ्ठबाहत्तर. 

अड़-पु. हटूट. 

अड़ग- वि. अचल. 
अड़गड़ा-पु... वेलगाड्यांचा अड्डा, 

बैलांच्या किवा घोडबांच्या बाजाराचें 
अड़गोड़ा- पु. लोढणें. [ स्थान. 
अड्चन-स्त्री. अडचण,. 

अड़तालीस-वि. अठठेचालछीस. 
अड्तीस-वि. अडतीस. 

अड़वार-वि. अडेल तट्टू. 
अड़ना-क्रि. अ. अडणें, हटुट करणें, 
अड़बंग-वि. उंचनीच, दुर्गेम, विलक्षण. 
अड़बंगा-वि. बेढंगा, बेढब. 
अडर-वि. निर्भय. 
अड्सठ-वि. अड्सष्ट, 
अडहुल-पु. जवाकुसुम. 
अड्डा-पु. गुरांचा वाडा. 
अडान-स्त्री. थांबविण्यावें ठिकाण. 

अडाना-कि. स. अडविणें, आधार देणें 
एकादी वस्तु मध्यें टाकून गति थांब- 
विणें, भरणें, ढछणें.-पु. एक राग, पडत 

जकछ्ाऊ लाकडांची वलार.--वि. तिरपा. 
अडियल-वि. चालतां चालतां थांबणारा, 

मठ, हृट्टी. 
| अड़ी-स्त्री. हट्ट, अड्थछा, संधि. 

मड्सा-पु. अड्छसा. 
अडोल-वि. स्थिर, स्तब्ध, 
अड़ोस पड़ोस-पु. आसपास, जवत्ठ पास, 
अड़ोसी पड़ोसी-पु. शेजारी, 

अड्डा-पु. उतरण्याची जागा, एकत्र होण्या- 
ची जागा, केंद्रस्थान, पक्ष्यांना बसण्या- 
करितां केलेली लांकडी किवा लोखंडी 
शीग, कबुतरांचें घर. 

अढ़क-पु. ठेच. [ लावणें, 
| अढ्वना-क्रि. स. आज्ञा देणें, कामास 
| अढ्तिया-दु. दलाल. 
| अढाई-वि. अडीच. 
। अदुक-पु. ठोकर. 
। अढुकना-क्रि. अ. ठोकर खाणें, आश्रय घेणें. 
| अढेया-पु. अडीचकीचा पाढा, अडीच शेरी. 
| अतर-पु. अत्तर. 
अतरदान-पु. अत्तरदाणी. 

| 

| 
|] 
| 

क् 

अतरसों-अ. परवाच्या पुढ्चा दिवस, 
परवाच्या मागचा दिवस. 

अतवार-पु. राहणी. 
अतकं-पु. चुकीचें अनुमान. 
अतकित-वि. ज्याचा संभव नव्हता, आक- 

|. स्मिक, ज्याचा विचार केला नव्हता. 
। अतलस-स्त्री. एक प्रकारचें रेशमी कापड. 

अता-स्त्री. बक्षीस, भेट, 
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अता नामा-पु. बक्षीस पत्र. अथोर-वि. पुष्कत्ठ. 
अताई-वि. चलाख, दक्ष. अदग-वि. शुद्ध, निर्दोष. 
अताब-पु. राग. अदत्ता-स्त्री. अविवाहित कन्या. -वि. न 
अतालीक़-पु. शिक्षक. दिलेली. 
अतिब्बा-पु. वैद्य. (तबीब्चें अ. वचन). | अदद-स्त्री. संख्या, संखेचें चिन्ह. 
अतिया-पु. भेटीची वस्तु. अदन-पु.. पैंगंवराच्या समजुतीनुसार 
अतिरिक्त-अ. शिवाय. [ -पु. संन््यासी. ईइवरानें आदमाला ज्या बागेत ठेवलें 

अदना-वि. तुच्छ, सामान्य. [ होतें ती बाग- 
अदब-पु. शिक्षचार. 
अवबदाकर-अ. अवश्य, 
अदम-पु. अभाव. 
अदस पैरवी-स्त्री. एकाद्या मुकदम्यांत 

जरूर त्या गोष्टी न करणें. 
अदरक-पु. आरके. 
अदशेनीय-वि. न पाहण्यासारखें, कृरूप, 
अदरा-पु. आर्द्रा नक्षत्र. 
अदराना-क्रि अ. गौरवामुदें चढ़्न जाणें. 

-क्रि. स. गौरवानें चढवून घर्मेदखोर 

अतीत-वि. गेलेलें, वेगछें, मृत.-अ. पलिकडे, 
अतुराई-स्त्री. आतुरता, चपलता. 
अतुराना-क्रि. अ, आतुर होणें. 
अतुरू- वि. ज्याचा अंदाज होत नाहीं, 

पुष्कछ, अनुपम.-पु. योग्य नायक, 
अन्न-अ. येथें, हया विषयांत. [तिढाचें झाड. 
अन्रि-पु. बह्मदेवावे पुत्र, ऋषि. 
अन्रिप्रिया-स्त्री. अनुसुया. 
अतवार-पु. रविवार. [ विकणारा. 
अत्तार-पु. अत्तर विकणारा, यूनानी औषधे 
अत्युक्ति-स्त्री. कोणतीहि गोष्ट वाद्वन 

सांगण्याची शेली, एक भाषा अलंकार, बनविपणें. 

अन्रभवान्-पु. पूज्य, श्रेष्ठ, अदरावन- पु. आदर. 

अथक-वि. जो दमत नाहीं. अदल-पु. न्याय. 
अथच-अ. आणखी. अदल बदरू-पु. फेरफार. [ दोरी. 

अथना-क्रि. अ. अस्त होणें. अदवान-स्त्री. खाटेचा झोकछ घट्ट करण्याची 
अथमना-पु. पश्चिम दिशा. अदहन-पु. आधण. [ प्रकार, ढंग. 

अथरा-पु. ; अदा-वि. चुकतें, फेंड. -स्त्री. हावभाव, 
झबरी ट्री.  गातीची कु जो, परक: (फर्ज ) अदा करना-कर्तव्य पाढणें. 
अथाई-स्त्री. बैठक, पंचायतीची जागा, | अदाग-वि. निष्कलंक, 

घरापुढील चबुतरा, मंडकू, जमाव. | अदाबंदौ-स्त्री. वायदा. 
नल्न्कल््ल--_-_-_त-त-_-_-_-_-___+_+_+_जब_> न. __-___.लनल"न्.है...080...0.त.0तह७न््॒ 

अथान-अथाना-पु. लोणचें. अदायगी-स्त्री. फेड. 
अधथाह-वि. खोल, ज्याचा अंदाज होऊं | अदारूत-स्त्री. न्यायालय. 

शकत नाहीं, गंभीर. अदालती-वि. न्यायालयाचें, वारंबार कोर्ट- 
अधिर-वि. अस्थिर. अदावत-स्त्री. वेर. [ कचेच्या करणारा, 



अदावती 

अदावतो-वि. वैरी, द्वेष करणारा. 
अदीठ-वि. गुप्त. 
अदीब-पु. साहित्यिक, शिक्षक. 
अदीम-वि. नष्ट. -पु. कातडी. 
अदू-पु. शत्रु. [ न कमावलेली. 
अदृष्ट-वि. जें पाहिलें नाहीं, गुप्त. -पु. 

न् कक] 

नशीब, अग्नि व पाणी यांच्यामुक्ठें | 
आलेली आपत्ति. [ विलक्षण. 

अदुष्टपूर्व-वि. पूर्वी कधीं न पाहिलेलें, 
अदेखी-वि. जो पाहूं शकत नाहीं, ह्वेषी. 
अदेय-वि. न देण्याजोगें. 

अदेस-पु. आज्ञा, प्रमाण. 
अदेह-वि. शरीराशिवायचा. -पु. कामदेव. 
अदौरी-स्त्री. उददाच्या पिठाची बडी. 
अधंग-पु.. पक्षघात. 
अधंगी-वि. पक्षघाताचा रोगी. 
अघ-वि. अर्धा, अपूर्ण. (हा शब्द दुसच्या 

शब्दाला जोड्न आला तरच त्याचा 
अर्थ अर्धा असा होतो. याला स्वतंत्र 
अर्थ नाहीं. जसें-अधमरा. ) 

अद्वा-पु. कोणत्याहि वस्तूचा अर्धा भाग, 
अर्धी बाठली. 

अद्यावधि-अ. आतांपर्य॑त. 
अध:-अ. खाली-स्त्री. खालची दिशा. 
अध:पतन-पु. अवनति, खालीं पडणें, 

दुर्शेशा, विनाश... [ जाडें भरडे. 
अधकचरा-वि. अर्धाकच्चा, अपूर्ण, अकुशल, 
अधकछार-पु. परव्वताच्या पायथ्याची 

उतरती जागा. 
अधकपारी-स्त्री. अर्धशिक्ी. 
अधकरी-स्त्री. खंड किवा सान्याचा हप्ता. 
अधकहा-वि. अधंवट सांगितलेला. 

हि. सम. को. २ 
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अधेला 

अधखिला-वि. अरधविकसित. 
अधन्ना-पु. अधझ्नी-स्त्री. अर्धा आणा. 
अधनिया-वि. अर्ध्या आण्याच्या किमतीचा. 
अधघपओ--्त्री. अर्धा पावशेर. 
अधबीच--अ. मध्यावर. 
अधमरा-वि. अधमेला, मृतप्राय. 
अधघवा-स्त्री. विधवा. 
अधसेरा-पु. अर्धशेर वजन. 
अधारी-स्त्री. आधार, कुबडी, प्रवासी थैली, 
अधावट-वि. फार उकल्लेलें दूध. 
अधिकाई-स्त्री. अधिकता, महिमा. 
अधिकाना-क्रि. अ. वाढणें. 
अधित्यका-स्त्री. पर्वतावरील प्रदेश. 
अधिनायक-पु. सर्वाधिकारी. 
अधिमास-पु. अधिक महिना. 
अधिया-स्त्री. इस्टेटीमध्यें अर्धा भाग, 

अर्धी भागी. -पु. इस्टेटीमध्यें अर्घा 
भागीदार. 

अधियाना-क्रि, स. अर्घा करणें, निमेनीम 
अधियारो-स्त्री. अर्धी भागी. [ बांठणें. 
अधिवासी-पु. रहाणारा. 
अधिवेशन-पु. बैठक. 
अधिष्ठाता-पु. अधिष्ठान्नी-स्त्री-अध्यक्ष, 

ज्याच्यावर एकाद्या कार्यात्रा भार 
आहे असा. 

अधीन-वि. आश्रित, लछाचार, अवलंबून 
असलेला. -पु. दास. [ दीनता. 

अधोनता-स्त्री. परवशता, छाचारी 
अधीश-स, अधीक्वर-पु. मालक, राजा. 
अध्रा-वि. अपूर्ण 
अधेड़ -वि. प्रौढ वयाचा. 

अधेला-पु. अर्धा पैसा, 
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अधेली-स्त्री. आठ आप्याचें नाणें. 
अघोगति-स्त्री. पतन, अवनति. 
अधघोतर-पु. एका जातीचें जाड कापड. 
अध्यवसाय-पु. सारखा उद्योग करणें, 

उत्साह, निशुचय. [ निदचयी. 
अध्यवसायी-वि. उद्योगी,  उत्साही, 
अनंता-वि. ज्याल्ग अंत नाहीं.-स्त्री. पृथ्वी 

पावेती, अनंतमूत, दुर्वा, पिपल्. 
अन-अ. शिवाय. 
अनअहिवात-पु. वैघव्य. 
अनइस-अनैस-वि. वाईट-पु. वाईटपणा. 
अनक़रीब-अ. जवतछजबब्ठ, प्राय: 
'अनकना-क्रि. स. आड्न ऐंकणें, कानोसा 

घेणें. [ विरुद्ध-वि. नख नसलेला. 
अनख-पु. क्रोध, द्वेष, तीट, दुःख, रीति- | 
अनखना-क्रि. अ. रागावणें. | 

| 

अनखाना-क़ि. स. रागाविणें. 
अनखाहट-पु. राग. 
अनखी यथा अनखौंहा-वि. चिंडखोर. 
अनगढ़-वि. स्वयंभू, बेडौल. । 
अनगना-पु. गर्भाचा आठवा महिना. | 
अनगिनत-वि. असंख्य. 
अनगिना-वि. न मोजलेला. । 
अनचाहत-वि. जो प्रेम करीत नाहीं. |! 
अनजान-वि. अज्ञानी, अपरिचित. 
अनजानें-अ. न जाणतां. 
अनट-पु. अन्याय, अत्याचार. 
अनत-अ. दुसन््या ठिकाणीं,-बि. ताठ. 

अनदेखा-वि. न पाहिछेला- 
अनधिकार-पु. अधिकार नसणें, लाचारी, 

अयोग्यता.-वि. अधिकार रहित, 
अयोग्य. [ असा, अयोग्य. 

अनधिकारी-वि. ज्याला अधिकार नाहीं 

अनध्याय-पु. सुट्टीचा दिवस. 
अनन्नास-पु. अननस, 
अनन्य-वि. एकनिष्ठ,-पु. विष्णचें एक 
अनपच-पु. अजीर्ण. [ नांच. 
अनपढ-वि. अशिक्षित, मूखं. 
अनपायनी-वि. एकनिष्ठ. 
अनबन-पु. विरोध.-वि. विविध. 
अनबिधा-बेघा-वि. न वेधलेला. 
अनबोल-वि. मुका. 
अनष्याहा-वि. अविवाहित. 
अनभलरू-पु. वाईटपणा, अहित. 
अनभला--वि. वाईट. 
अनभिज्ञ-वि. मूर्ख, अज्ञ, अपरिचित. 
अनभिज्ञता-स्त्री. अज्ञता, 
अनश्यस्त-वि. अभ्यास रहित, अपरिपक्व. 

अनम-वि. न नमणारा. 
अनमना-वि. खिन्न, अस्वस्थ. 
अनभिल-वि. असंबद्ध. 
अनसेल-वि. असंबद्ध, विशुद्ध 
अनमोल-वि. अमूल्य, उत्तम, बहुमूल्य. 
अनरथ-थे-पु. अयोग्य मार्गानें मिक्॑वि- 

लेला पैसा, विरुद्ध अर्थ, नुकसान, 

अनरस-पु. रसहीनता. [ अनिष्ट, 
अनरसा-वि. उदास, वेचैन. [ व्यवहार. 
अनरीति-स्त्री. वाईट रीत, अनुचित 
अनगेल-वि. बेघडक, व्यर्थ, एकसारखें, 
अनर्थक-वि. निरर्थंक, व्यर्थ 
अनल-पु. आग, तीनची संख्या. 
अनलहक़- मी ईइ्वर आहें. 
अनवद-पु. स्त्रीयांच्या आंगठबांत घाला- 

वयाचा दागिना, धाण्याच्या बैलाच्या 
डोकछबांवरीरू झांकण. 



का 

अनवासा - १९ -+ ह अनुधावन 

अनिच्छित-वि. न इच्छिलेलें, 
अनिच्छुक-वि. इच्छा नसलेला. 

अनवंसा-पु. गंजी, उडवी. 
अनवासना-क्रि.स. नवीन भांडें पहिल्या 

प्रथम वापरणें. अनिद्य-वि. निर्दोष, उत्तम. 
अनन्वित-वि. पृथक, अयुक््त. अनित्य-वि. क्षणभंगुर, नाशवंत. 
अनशन-पु. उपास. अनित्यता-स्त्री. अस्थिरता, नश्वरता 
अनसुना-वि. न ऐकलेलें. 
अनसूया-स्त्री. मत्सररहिता, मत्सर रहित 

जी ती, अजिमुनींची पत्नी. 
अनहित-पु. तोटा, अकल्याण. 
अनहोनी-वि. असंभव,-स्त्री. अलौकिक 

गोष्ट.. [ करणें, बहाणा. 
अनाकानी-स्त्री. ऐकून न ऐकल्यासारखें 
अनाघार-पु. दुराचार, वाईट प्रथा. 
अनाचारिता-स्त्री. दुराचरण, वाईट चाल. 
अनाज-पु. अन्न, धान्य- 
अनाड़ी वि. अज्ञानी, अकुशल, 

अनिमि (से)ष-वि. स्थिर दृष्टि,-अ. 
एकटक, निरंतर. 

अनियत-वि. अनिश्चित, अस्थिर, असीम. 
अनियारा-वि. टोंकदार. 

अनिरुद्ध-वि. न अडबिलेला, श्रीकृष्णाचा 
नातू. 

अनिवाय-वि. ज्याचें निवारण करतां येत 
नाहीं असें, ज्याची जरूर आहे असें. 

अनिष्ट-वि. अनिष्ट, अप्रिय, प्रतिकूल, 
पु.-अमंगल, दुर्देव, अपघात. 

अनी-स्त्री. टोंक, एकाद्या वस्तुचा पुढचा निज पड ::->->-सीननसनतत नल +++._....__ल...__..__त_६+ेै३----++.__ह_..___.२_लन२लउउुईलउ२२नततल_नउीनन न्-्छि 

अनाड्रीपन-पु. मूर्खपणा. भाग, समूह, सेना. 
अनात्म-वि. आत्मरहित.-पु. जड पदार्थ, | अनीक-वि. ग्लानी, युद्ध,सना.--वि. खराब. 
अनापश्नाप-वि. व्यथ, असंबद्ध. अनीठ-वि. अप्रिय. 
अनामय-वि. रोगरहित, निर्दोष, -पु. | अनीस-पु. दोस्त, सहानुभूति ठेवणारा. 

आरोग्य. अनुगामी-वि. मा्गें चालणारा, अनुकरण 
अनायास-अ. विनापरिश्रम, अकस्मात. करणारा, आज्ञाधारक. 
अनार-पु.डाकिब, एक प्रकारचा दारुखाना. | अनुगृहीत-वि. कृतज्ञ. 
अनारदाना-पु. डाल्थिबाचे सुकविलेले दाणे. | अनुग्नह-पु. दया. 
अनारी-वि. लाल, मूर्ख. अनुचर-पु. नोकर, साथीदार. 
अनावत्त-वि. उघडा. अनुचित-वि. अयोग्य, चुकीचें, निद्य. 
अनासिर-पु. मूक तत्त्व. अनुज-वि. धाकटा भाऊ. 
अनाह-पु. पोटफुगी.-अ. उगीच. अनुताप-पु. दाह, परचाताप. 
अनाहार-पु. भोजनाचा अभाव, -बवि. अनुत्तर-वि. निरुत्तर, मुख्य.-पु. उत्तराचा 

निराहार. अभाव, पतकरलेलें काम न करणें. 
अनाहृत-वि. अनिमंत्रित, अनपेक्षित. | अनुबिनि-अ. दररोज. [ शुद्धि, 
अनिच्छा-स्त्री. नाखुषी. अनुधावन-पु. अनुसरण, अनुसंधान, 



बनुनय 

अनुनय-पु. विनंति. 
अनुपयोगी-वि. निरुपयोगी. 
अनुपात-पु. जैराशिक. 
अनुपान-पु. जी वस्तु औषधाबरोबर किवा 

ओऔषधानउंतर खाल्ली जाते ती, चाट- 
ग्याचीं औषधें ज्या द्रव पदार्थातून 
घ्यावयाचीं असतात त्ती (मघ वगैरे). 

अनुभूत-वि. अनुभवास आलेलें, परिचित. 
अनुराग-पु. प्रीति. 
अनुरागी-वि. प्रेम करणारा, प्रणयी. 
अनुरोध-पु. अडथका, उत्तेजन, आग्रह. 
अनुशासन-पु. आज्ञा, शिस्त, व्याख्यान. 
अनुशीलन-पु. मनन, काव्ठजीपूर्वक अध्य- | 

यन, भक्तिपूर्वक शुश्नूषा. 
अनुषंग-पु. करुणा, संबंध, प्रसंगानें. एका 

वाक्यापुद़ें दुसरें वाक्य लाबणें. 
अनुसंधान-पु. शोघ, प्रयत्न, तपास. 

अनुसरण-पु. अनुकरण, अनुकूछ आचरण, 
मार्गें चालणें. 

अनुसारना-क्रि. स. अनुसरणें, कार्य करणें. 
अनुहरणा-क्रि. स. सारखें असणें, . अनु- 

करण करणें. | 
अनुहार--वि. सारखा, अनुकूल.-स्त्री. भेद, 

आक्ृति, समानता. 
अनुहारी-वि. अनुयायी, नक्कल करणारा. 
अनुज्ञा-स्त्री. परवानगी, एक काव्यालंकार. 
अनूढ-पु. एकाद्या स्त्रीवर प्रेम करणारा 

अविवाहित पुरुष. 
अनूढा-स्त्री. एकाद्या पुरुषावर 

करणारी अविवाहिता स्त्री. 

अनूप-पु. जलमय प्रदेश. वि. सुंदर. 
अनेरा-वि. व्यर्थ, खोटा, अन्यायी, 

निरुपयोगी. 

प्रेम 

न २ 0. चर अपडू 

अनेस-सा-वि. पहा अनिष्ट'. 
अनेसना-क्रि. अ. रुसणें, मनाला लाणणें. 
अनेैसे-अ. दुष्ट हेतूनें. 
अनैहा--पु. उपद्रव. 
अनोखा-वि. चमत्कारिक, सुंदर, नवीन- 
अनोखापन-पु. विलक्षणता, नवीनता, 
अनोौचित्य-पु. अनुपयुक्तता. 
अन्दलीब-स्त्री. बुलबुल. 
अन्ना-स्त्री. दाई, आई. 
अन्यथा-वि. विपरीत, खोटे.--अ. नाहींतर. 

अन्यसनस्क-वि. उदास. 
अन्वय-पु. परस्पर संबंध, संयोग, पद्मांतील 

शब्द वाक्यरचनेच्या नियमाप्रमाणें 
ठेवणें, रिकामी जागा, कार्यकारण 

अन्वान-पु. शीर्षक. [ संबंध, वंश. 
अन्वित-वि. सामिल. 
अन्वीक्षण-पु. [| शोध. विचार. 
अन्वीक्षा-स्त्री. लक्षपू्वेक पहाणें. 
अन्वेषक--वि. शोधक. 
अन्सर-पु. मूक तत्व. 
अन्हवाना-क्रि. स. न्हाऊ घालणें. 

अन्हाना-क्रि.अ. स्नान करणें. 
अपंग-वि. लंगडा, अशक्त, 

अपकमें-पु. पाप. 
अपकाजी-वि. स्वार्थी. [ घात. 

अपधघात-पु. आत्महत्या, हत्या, विश्वास- 
अपच-पु. अजीण्ं. 
अपजस-पु. अपयश. 
अपछरा-स्त्री. अप्सरा. 

अपढ-बत्रि. पटाईत नसणारा, आछणी.- 
अपडर-पु. भीति. 
अपढ़-वि. अशिक्षित. 



अपत 

अपत-वि. पानें नसलेला. निर्लज़, नीच. 
अपदस्थ--वि. स्थानभ्रष्ट, अपमानित. 
अपन-स. आपण. 
अपनपो-पौ-पु. आत्मज्ञान, आपलेपणा. 
अपना-स. स्वत:वें. -पु. स्वजन. 
अपनासा करना-आपसल्या मताप्रमाणें करणें. 
अपनासा मुँह लेकर रह जाना- एकाद्ा 

कामांत यश न मिल्ठाल्यामुलें लज्जित 
होणें. [ ब्यग्र असणें. 

अपनी अपनो पड़ना- आपल्याच चिंतेंत 
अपने तक रखना-दुसत्याला न सांगणें. 
अपनाना-क्रि. स. आपलासा करें. 
अपनापन-पु. आपलेपणा, स्वाभिमान. 
अपनेआप-अ. आपणहून. 
अपरंच-अ. आणखी, पुन्हा. 
अपलक्षण-पु. वाईट लक्षण. 
अपवर्ग-पु. मोक्ष, त्याग, दान. 
अपवश-वि. स्वाधीन. 
अपसगुन-पु. अपशक्न. 
अपहरण-पु. लूट, चोरी. 
अपाय-पु. वेगल्वेपणा, नाश, वाईट रीत. 

नुकसान, संकट. 
अपाहिज-वि. लंगडालढ़ा, आछ्शी. 
अपि-अ. सुद्धां, खात्रीनें. 
अपितु-अ. परंतु. 
अपीलांट-पु. अजंदार. 
अपूत-वि. अपवित्र, पुत्रहीन. -पु. कुपृत्र. 
अप्रत्याशित-वि. अनपेक्षित. 
अप्रेल-पु. एप्रिल महिना. 

अफ़आल-पु. काम. 'फेलचें अ. वचन. 
अफ़ई-पु. काछा नाग. [ बचन. 
अफ़कार-स्त्री. काठजी, चिता 'फिक्रचें अ. 

अवश्रा 
अनीनमममम नमन 

अफ़गन-वि. पाडणारा, पराभव करणारा- 
अफ़जल---वि. सर्वोतम. 
अफ़ज्ञाइश्-स्त्री. वृद्धि. 
अफ़तारो-स्त्री. उपोषणरूप ब्रताच्या 
अफ़यन-स्त्रौ. अफू. [ समाप्तीचें जेवण. 
अफरना-क्रि. अ. पोट भरणें, कंटाछफें, 

पोट फुगणें, जास्तीची इच्छा नसणें. 
अफरा-पु. बातानें पोट फुगणें. 
अफराना-क्रि. स. भोजन देऊन तृप्त करणें. 
अफ़लातृन-पु. साक्रेटीसचा शिष्य आणि 

एरिस्टाटलूचा गुरु प्लेटो, (हा युनान 

(ग्रीसचा रहाणारा एक प्रसिद्ध वैद्य 
होता.) तीब्र बुद्धि मनुष्य, अभिमानी 
मनुष्य, 

अफ़वाह-स्त्री. अफबा, उडत्या बातम्या, 
अफ़सर-पु. अधिकारी. 
अफ़सरी-स्त्री. अधिकार. 
अफ़साना-पु. कथा. 
अफ़पुरदा-वि. दुःखी. 
अफ़सुरदगी-स्त्री. दुःख. 
अफ़सोस-स्त्री. शोक, परचात्ताप. 
अफ़ोम-स्त्री. अफू. 
अफ़ोमचोी-- | पु. ज्याला अफू खाण्याची 
अफ़ोमी- | संवय आहे असा. 
अफ्-पु. क्षमा. 
अफूनत-पु. दुर्गंध. 
अब-अ. आता. 
अबकी-ट्चावेढीं. 

अब जाकर-इतक्या वेल्ठानंतर. 
अब तब होना-मरणाची वेक जवछ येणें. 
अब तब करना-आज उद्यां करणें. 
अबलरा-पु. वाफ: 



अबतर 

जबतर-वि. वाईट, विधडलेला. 
अबतरी-स्त्री. अवनति, खराबी. 
अबद-स्त्री. असीमता, अनंतता. 
अबदी-वि. अनादि. 
अबधघू-पु. संन््यासी. -वि. अबोध. 
अबरक-पु. अभ्रक. 
अबरन-वि. अवर्णनीय, रंगरूप नसलेला, 
अबरस-पु. गर्द छाल रंगाचा घोडा. 
अबरा-पु. अभा. 
अबरी-स्त्री. एक पिवछा दगड, एक 

प्रकारचा चिकणा कागद. 
अबरू-स्त्री. भुवई. 
अबवाब-पु. अध्याय, दरवाजे. 
अबस-अ. व्यथे. 
अबा-पु. गरम कापड, एक प्रकारचा 

सेल पोशाख. 
अबादान-नी-वि. भरभराटीस आलेलें 
अबाध-वि. निविध्न, सुसंगत, अपरिमित, 
अवाध्य-वि. निविध्न, अनिवायें. 
अबाबील-स्त्री. काठ्या रंगाचा एक पक्षी, 

पथ्ष्यांची झुंड. 

अबोर-पु. अबीर, गुलाल. 
अबीरी-वि. अवीराच्या रंगाचा-पु. 
अबूझ-वि. अजाण. [ अबीरा सारखा रंग. 
अबे-अ. अरे, हे 

अबेध-वि. छिद्र न पाडलेला. 
अबे्र-अ. उद्यीर. 
अबोध-पु. अज्ञान.-वि. मूर्ख, अज्ञान. 
अबोला-पु. रुसल्यामुछें न बोलणें. 
भब्द-पु. वर्ष, ढंग, आकाश. 
अब्धि-पु. समुद्र. 
अब्बाजान-पु.बाबा(पित्याकरितां संबोधन). 

- र२ अभिवादन 

अब्बास-पु. गुलबास. 
अब्न-पु. ढंग. 
अन्नेबारो.-पु. पावसाचा ढंग. 
अभय-वि. निर्भय- 

- अभय देना या अभय बोह देना-भीतिपासून 
वाचविण्याचें वचन देणें. 

अभयदान-पु. रक्षण करण्याचें वचन. 
| अभर-वि. भार वाहण्यास कठीण. 

अभरन-पु. दागिना. 
अभल-वि. वाईट. 
अभाग-पु. दुर्भाग्य: 
अभागा-वि. भाग्यहीन. 

अभिचार-पु. करणी, जादूटोणा. 
अभिजित-वि. विजयी, एक नक्षत्र. 
अभिज्ञान-पु. आठवण, ओख, निशाणी. 
अभिधान-पु. नांव, कथन, शब्दकोश. 
अभिनीत-वि. जवकछ आणलेला, सजवि- 

लेला, त्याय्य, अभिनय केलेले (नाटक) . 
अभिनेता-पु. नट. 
अभिन्न-वि. एक. 
अभिष्रेत-वि. इष्ट. 
अभिभावक-वि. पराजित करणारा, 

स्तंभित करणारा, रक्षक, वश करणारा. 
अभिभूत-वि. हरविलेला, पिड्छेला, वश 

झालेला, विचलित. 
अभिमत-वि. इच्छिलेला, अनुकूल.-पु. 
| सम्मति, विचार. ४ 
| अभियान-पु. प्रस्तान, स्वारी, 
अभियुकत-वि. आरोपी. 

| अभियोग-प्रु. फि्याद, आक्रमण, उद्योग. 
| अभिलाषा-स्त्री. इच्छा. 
| अभिवादन-पु. नमस्कार, स्तुति, 



अभिव्यक्ति - रे३ - अमाना 

अभिव्यक्ति-स्त्री. स्पष्टीकरण. गर्भाची नाछ, गर्भाशय, खांब.अमरकीश, 
अभिशप्त-वि. शापित, ज्याला उगीचच लिंगानुशासन नामक एका प्रसिद्ध 

कल्ूंक लागला आहे असा, अपमानित. कोशाचा कर्ता अमरसिह. 
अभिकज्ञाप-पु. शाप, आरोप, निदा, आक. | अमरख-पु. राग, दुःख. 
अभिसंधि-पु. वंचना, वचन, हेतु, समज, | असरसी-वि. आमरसासारखें पिवल्ें. 

तहाच्या अठी, षड़्यंत्र. | अमराई-स्त्री. आंबराई. 
अभिसरना-क्रि. अ. जाणें, प्रिय व्यक्तीला | अमराब-पु. आंबराई. 

ठरलेल्या जागीं भेटण्यास जाणें. | अमराज़-पु. रोग. 'मजेचें अ. वचन. 
अभिसार-पु. प्रिय व्यक्तीला ठरलेल्या | अमरूद-पु. पेरू. 

जागीं भेटणें, आश्रय, युद्ध. अमरेया-पु. आंबराई. 
अभिसारिका-स्त्री. प्रियकरास भेटावयास | अमर्ष-पु. असहिष्णुता, राग, मत्सर, 

जाणारी अथवा बोलविणारी स्त्री. आवेश.-वि. सहन न करणारा. 
अभी-अ. आत्तांच्या आत्तां. | अमरौती-स्त्री. अमृत, संजीवनी. 
अभौक-वि. निर्भय, निप्ठूर, उत्सुक. | अख्-पु. काम, मुद्दा. 
अभीर-पु. गवछी, एक छंद. | अमलू-वि. स्वच्छ, निर्दोष.-पु.-व्यवहार, 
अभुआना-क्रि. अ. घुमणें. अधिकार, अफ्ू, नशा, संवय, परिणाम, 
अभुक्त-वि. न वापरलेलें, न खाललेलें. वेढछ, आज्ञा, काम . 

अभूत-वि. वर्तमान, अपूर्व. | असलदरासद-पु. आज्ञापालन. 
अभ्यंत्र-पु. मध्यभाग, हृदय.--अ. आंत. | अमल बेठ जाना-पूर्ण अधिकार होणें. 
अभ्यर्थना-स्त्री. प्रार्थना, स्वागतासाठीं | असलता-स्त्री. निर्मब्ठता, निर्दोषीपणा. 

ं 
| 
| 

अभ्यस्त-वि. निपुण. [ पुढें जाणें, | अमलदारी-स्त्री. अधिकार, 
अभ्युदय-पु. ग्रहांचा उदय, उत्पत्ति, इच्छा- | अमला-स्त्री. लक्ष्मी, एक वृक्ष. [ नशेब्राज, 

पूर्ति, शुभ अवसर, वृद्धि, देवगति. | अमली-वि. व्यवहारिक, अम्मल करणारा, 
अभ्रंकश-वि. खूप उंच. | असवात-स्त्री. मरण. 'मौत'चें अ. वचन. 
अभ्चान्त--वि. भ्रमरहित, स्थिर. ॥ अमहर-पु. अमचूर. पहा. 

अमका-पु. अमूक. | अमान-वि. अपरिमित, साधासुधा, 
असचूर-पु. सुकलेल्या कैच्यांचें चूर्ण. , अप्रतिष्ठित. -पु. रक्षण, आश्रय. 
अमन-पु. शांति, रक्षण. : अमानत-स्त्री. आपली वस्तु दुसन्या जब 
अमत-असान-पु. सुखशांति. कांहीं वेढ ठेबणें, ठेव. 
अमर-वि. चिरंजीब. -पु. देव, सोनें, | अमानतदार-पु. ज्याच्या जवक्क अमानत 

हाडंची रास. पारा. एक झाड, अमर | ठेवली आह तो. 

॥ 

कोश, ३३ ही संख्या, देवदार.-स्त्री. | अमाना-क्रि. अ. पूर्ण भरणें, गये करणें. 



अमानी रे है. आन] अरजल 

असानी-वि. निराभिमानी. -स्त्री. दैनिक 
मजूरीवर होणारें काम, सरकारच्या 
तोब्यांत असलेली जभीत, झोेतसारा, 
मनाला बाटेल तसा केलेला कारभार. 

अमानुषी-वि. पाशवी, मानवी शक्तीच्या 
पलीकडे. [ फेटा. 

अमामा-पु. एक प्रकारचा मुसलमानी 
असारो-स्त्री. अंबारी. 
अमालू-पु. अमलदार. [ मासली. 
अमावट-स्त्री. आंबेपोछी, एक जातीची 
अमावस-्त्री. अमावास्या. 
अमिट-वि. कायम, अटल्ठ. 
असिताभ-पु. बुद्धदेव. 
अमिय--स्त्री. अमृत, संजीवनी. 
असिली-स्त्री. चिच. 
अमो-पु. अमृत. 
अमीन-पु. कोर्टाचा एक नोकर. 
अमोर-पु. सरदार, श्रीमंत मनुष्य, उदार. 
अमीराना-वि. श्रीमंतासारखा. 
अमीरी-स्त्री. श्रीमंती, उद।रत्ता. 
अमीरोकबी र-वि. खूप श्रीमंत. 
अमूनि-स्त्री. संजीवनी. 
अमूर्त-वि. निराकार.-पु. परमेश्वर, आत्मा, 

जीव, कछ, दिशा, आकाश, वायु. 
अमृतबान-पु. बरणी. 
अमोछ-वि. बहुमोल. 
असोला-पु. आंब्याचें रोपटें. 
अमोही-वि. विरक्त, निष्ठुर. 
असमोआ-पु. आंब्याच्या सुकलेल्या रसा 

सारखा रंग वा तशा रंगाचें क्रापड. 
अम्दन-अ. जाणून बुजून. 
अम्मो-स्त्री. माता. 

अम्मासा-पु. एक प्रकारची मोठी पगडी. 
अस्मारी-स्त्री. अंबारी. 
अम्लजन-पु. ऑक्सिजन. 
अम्लपित्त-पु. पित्तविकार. 
अम्होरी-स्त्री. पुटकुछथा. 
अथौा-वि. स्पष्ट. [ स्थैयं. 

अयान-वि. अज्ञान, पायदत. -पु. स्वभाव, 
अयादत-स्त्री. शुश्रूषा. 
अयाना-वि. अडाणी. 
अयाल-पु. आयाक्न. 
अय्यार-पु. चछाख माणूस, 
अरंड-पु. एरंड. 
अरंड ककड़ी-स्त्री. पपई. 
अरक़-पु. अर, रस, धाम. 
अरकना-क्रि. अ. टरकर्णे, फाटणें, तडकणें, 

अडकून पडणें, टक्कर खार्णें 
अरक़नाना-पु. पुदीना व शिरका या 

पासून काढलेला अर्क 

अरकना-बरकना-क्रि. अ. टाछाटाछ् करणें, 
अरकाटी-पु. दक्षिण आपिरकेंत मजूरी 

करावयास जाणारा हिंदी मनुष्य. 
अरगजा-अरग-पु.एक सुगंधी पदार्थ, उटणें, 
अरगनी-स्त्री. कपडे सुकवावयाची दोरी, 
अरगलू-पु. पहा अर्गल, 
अरगवानी-पु.लालरंग.-वि. लाल, जांभल्ें. 

अरगाना-क्रि. अ. गष्प राहणें, वेगढ्ें 
होण.-क्रि. स, वेगछें करणें 

अरघा-पु. अध्यंपात्र, विहिरीच्या चारी 
बाजूचा चबुत्रा 

अरचना-क्रि. स. पूजा करणें 
अरजल-पु. पुढच्या पायांचा खालचा 

भाग पांढरा असछेला घोडा (हा बाईट 
समजला जातो.) नीच मनुष्य. 



अरज् “ रे५ - अरुणब्रिया 

अरज वा अज्जे-स्त्री. विनंती, रंदी. .| अरहट-पु. रहाट. ..[ किया बेसन. 
अरज्ी-स्त्री. अर्ज, 
अरथी-स्त्री. तिरडी.-पु. ज्याला बसण्या- 

करितां रथ नाहीं असा. 
अरदना-क्रि. स. मर्दन करणें, नाश करणें. 
अरदली-पु. पट्टेबाला. 
अरदास-स्त्री. विनंति, नजराणा. 
अरना-पु. जंगली रेडा, कोरडें शेण.-- 

क्रि. अ. अडणें, ( अरबस्तान. 
अरब-पु. शंभरक्रोड, घोडा, इंद्र, 
अरबराना-क्ि. अ. व्याकूल होणे, चालतांना 

अडखढछएणें. 
अरबा-वि. चार--पु. तैराशिक. 
अरबाब-पु. मालक, जहागीरदार. 
अरबी-वि. अरबस्तानचा.-पु. अरबी घोडा, 

अरबी उंठ, अरबी बाजा. 
अरसान-पु. इच्छा, हौस. 
अरर-अ. उदगार वाचक शब्द. 
अरराना-क्रि.आ. अररर असा उदगार 

काढणें, एकाएकीं पड़णें. 

अरबा-पु. हातसडीचें तांदुलू, कोनाडा. 
अरवाह-स्त्री. आत्मा, देवदूत- 
अरबिद-पु. कमल, सारस. 
अरबी- स्त्री. अछूची मुब्ी: 
अरस-बि. निरस, खेडवछ.-पु. आकाश, 

आकछृस, छत, महाल. 
मरसठ्ठा-पु. अंदाज. 
अरस परस-पु. ऊूपंडाब, पे... 
अरसना-परसना-क्रि. स.“भेटणें. 
अरसा-पु. वेछ, उशीर. 

अर(ल)सौहा-वि. आलशी. 
अरस्तु-पु. अऑर्स्टाटल, , 

| अरहन-पु. भाजीत घालावयाचें पीठ 
। अरहर-स्त्री. तूर. 
| अराक-पु. इराकदेश, इराकदेशचा घोडा. 
| अराजक-पु. बेबंदशाही.-वि. राजाशिवाय 
| असलेला (देश). 
| अराजकता-स्त्री. बेबंदशाही- 
/ अराज्ञो-स्त्री. जमीन, शेत. . [ राह. 

| अराल-वि. वाकडा, तिरपा.-पु. मस्तहत्ती, 
अरि-पु. शत्रु, चक्र, घड्विकार, सहाची- 

संख्या, लग्नापासून सहावें घर 
अरिद-पु. वेरी. [ (पत्रिकेंतील ). 

अरिष्ट-पु. दुःख, संकट, दुर्भाग्य, अपशकुन, 
दुष्ट ग्रहांचा योग, एकप्रकारचें मद्य, 

|. काढा, रिठा, लसूण, वृषभासुर, उत्पात, 
( भूकंप ) सूतिकागृह, मरणकारक 
योग.- वि.- अशुभ, अविनाशी, वाईट 
सत्री.- जखमेवरची पटूटी. 

| अरी-अ. अग (संबोधन) . 
: अरीज्ञा-वि. सांगितलेलें. -पु. अरे. 
| अरीठा-पु. रिठा. 
| अरु-अ. आणि. 
| अरुई-स्त्री. अछवाचा गड़्डा. [ भांडणें. 
। अरुकझ्नना-क्रि. स. फसणें, अडकणें, गुंतणें, 
| अरुझ्षाना-क्रि. रु. फसविणें, थांबविणें, 
|. गुंतविणें, बांकविणें.-क्रि. अ. मुग्ध-होणें. 
५५ अरुण-वि. लाल.-पु. सूर्य, सूर्याचा सारथी, 
|  गुछू, लाली, एक कुष्ठ रोग, कुंकू, 
! सिदूर, एक देश, माघ महिन्याचा सूर्य. 
| अरुणचड़-पु. कोंबडा. 
' अरुणप्रिया-स्त्री. अप्सरा, सूर्याच्या स्त्रिया. 



अरुणलोचन - २६ - अलंकृति 

अरुणलोचत-पु. कबूतर, कोकिल.-वि. | अर्जल होना-घोडा अइणें 
तांबडे डोछे असलेला .. | अरजा-वि. स्वस्त 30 

अरुण शिखा-सिखा-पु. कोंबडा. | अजित-वि ले 
अरुणाई या अरुणिमा-स्त्री. लाली. | अर्ज्ञी-स्त्री. प्रार्थनापत्र, अर्जी 

अरुणारे-वि. लाल. अर्ज्ञी-दावा-प्. कोर्टात केलेला दावा | 

अरुणोदय-पु. सूर्योदय. | अरज्ञी-तबीस-पु. कोर्टातील अर्ज लिहिणारा. 
अरुणोपरू-पु. लाल, पद्मराग मणि. | अर्णव-पु. समुद्र, महासागर. 

अरुबा-पु. अल्ूकंद, घुबड. । अर्थ-पु. शब्दाचा अभिप्राय, प्रयोजन, 

अदहा-पु. भुई आंवका. |. काम, हेतु, धन. 
अरोगना-क्रि. स. खाणें. ! अर्थपिज्ञाच-वि. धनलोलुप, कंजूस. 
अक्न-पु. पहा अरक. ' अर्थात्-अ. म्हणजे, उर्फ. 
अक़्रेजी-स्त्री. खूप मेहनत. | अर्थी-वि. इच्छुक, गरजू.-पु. वादी, सेवक, 
अगल-पु. अडसर, दरवाजा, अडणें, | घनी. -स्त्री. तिकटी. 

कल्लोछ, सकाढीं व ॒संध्याकाढीं ' अर्दछी-पु. पहारेकरी. 
आकाशांत दिसणारे रंगित ढग, मांस. | अधियाना-क्रि. स. अधें करणें. 

अर्गला-स्त्री. अडसर सांखली, कडी, | अर्धचंद्र-पु. अर्धा चंद्र, मोर पिसावरील 
आडकाठी. डोढा, एक प्रकारचा बाण, अनु- 

अर्ध-पु. देवाला अर्पण करावयाच्या वस्तूंचे | नासिकाचें एक चिन्ह, घालवून देण्याची 
मिश्रण, जलूदान, मोल, भेट, घोडा, | अर्धांगिनी-स्त्री. पत्नी. [ क्रिया. 
मध. [ आकाराचें तांब्याचें भांडें. ' अर्पना-क्रि. स. देणें. 

अर्धपात्र था अर्घा-पू. अध देण्याचें शंखाच्या , अर्पा-वि. दिलेतें.-- क्रि. म. दिलें. 
अचेंक-वि. पूजक. | अर्ंक-पु. मूल.- वि. लहान, सूखे, दुर्बल. 
अर्चेन-पु. पूजा, सत्कार. : अबुंद-पु. दशकोटी, अरवली पर्वत, ढंग, 
अ्चेना-क्रि. अ. पूजा करणें. एक राक्षस, दोन महिन्याचा गर्भ, 
अचेनीय-वि. पूजनीय, आदरणीय. | एक रोग. 
अर्चा-स्त्री. पूजा, प्रतिमा. ' अर्श-प्. मूछव्याथ, मुसलमान लोकांनीं 
अचित-वि. पूजा केलेलें, आदर केलेलें. .. मानलेला आठवा स्वर्य. ( येथें ईश्वर 
अज्षें-स्त्री. विनंति, रुंदी. ... गहातो. ) 
अज्ञेदाब्त-स्त्री. अर्जी. । अं पर चढ़ाना-खूप तारीफ करणें. 
अर्जन-पु. प्राप्ति. | अर्श पर दिमाग होना-गर्व होणें. 
अर्जना-क्रि. स. मिह्ठविणें. | अहुत-पु. जैनांचा जिनदेव, बुद्ध. 
अर्जे-मंद-वि. अब्नूदार, माननीय. अलंकृति-स्त्री. सजावट. 



अलूंग न बे नल 

अलंग-पु. दिल्या, बाजू. 

जलन 

थ न हम ४४२ 332 आल्वम. 

अलंग पर आना-घोडी माजाला अेणें. अलबाती-वि. बा्ंतीण. [ कठिण ऊर्द- 
अल-पु. श्री. 
अलक-पु. केसांच्या बटा, हरताछ, रुई. 
अलूकतरा-पु. डांबर. 
अलकावलौ-स्त्री. केसांच्या बटा. [हा कीं. 

अलक़िस्सा-अ. थोडक्यांत, अभिप्राय 
अलूख-वि. अग्ोचर. -पु. ईर्वर. 
अलख जगाना-ओरइून प्रभु स्मरण करणें. 
अलख धारी-नासमौ-वि. साधुंचा एक पंथ. 
अलखसूस-अ. विशेषेंकरून. 
अलखित-वि. न दिसलेलें, 
अलग--वि. वेगढें. 
अलग करना-दूर करणें, सोडविएणें. 
अलग रज़-अ. अभिप्राय हा कीं. [ दोरी 
अलगनो-स्त्री. कपडे वात घालावयाची 
अलगरज्ञो-वि. हलगर्जी, -स्त्री. हलंगर्जी- 

अलूगाई-स्त्री. वेगलेपणा [पणा 
अलगाना-क्ि. स. वेगछें करणें, दूर करणें. 

-क्रि. अ. वेगढछें होगें 
अलगाव-पु. दूर रहाण्याची दृत्ति 
अलग्रोज़ा-पु. अऊगुज. 
अलूबच्छि-वि. दरिद्री, गरीब. [लाल रंग. 
अलता-पु. बायकांनीं पायाल्ा लावण्याचा 
अलपाका-पु. अलूपाक. 
अल्प, अलप-अ. थोडें 
अलफ़-पु. मागीरू दोन पायांवर उभा 

राहुणारा घोडा. 
अलफ़ा-पु. बिन बाह्यांचा लांब सदरा 
अलफ़ाज़ञ-पु. शब्द. ( लफ्ज़ थें अ. वचन ) 

पारिभाषिक शब्द 
अलबत्ता-अ. निःसंशय, अलबत, परंतु. 

अलबी तलबो-स्त्री. अरबी फारसी किवा 
अलबी तलबी छांटना-पांडित्य गाजविणें. 
अलबी तलबी धरी रहुना-ऐट जिरणें. 
अलबेला-वि. सजलेला, सुंदर, अल्लड., --पु, 

तारकछाच्या करवंटीचा बनविलेला 
हुक्का. [ झेंडा. 

अलम-पु. दुःख, सैन्याच्या पुढें असलेला 
अलूमस्त-वि. मस्तवाल, बेफिकीर, बेशुद्ध 

निश्चित 
अलमसारी-स्त्री. कपाट. 
अलमास-पु. हीरा. 
अललटप्पू-वि. उडाणटप्पू 
अलल बछेड़ा-पु. शिंगरू, अल्लड मनुष्य 
अललाता-क़ि. अ. मोठचानें बोलणें 
अलबवाई-वि. व्यालेली (गाय, म्हैस). 
अलवान-पु, लोकरी चादर. 
अरूविदा-अल्विदा-पु. शेवटचा निरोप, 

| रमजान महिन्यात्रा शेवट्चा शुक्रवार. 

| अलस-पु. आतव्टसी. 
| अलसा-स्त्री. लाजाछूचें झाड़. 
| अलतान-नि-स्त्री. अधब्यस, शिथिलता- 
| अऊूसाना-त्रि. अ. आत्कसावणें. 
| अलसो-स्त्री. अछशी. 
| अलसेट-स्त्री. आतछस, टाह्हाट।कू. 
| अलसेटिया-वि. भांडखोर, आक्रशी. 
| अलसौंहा-वि. सुस्त. 
| अलूस्सुबह-अ. अगदीं पहाटे. 
| अलहक़-अ. वस्तुतः, खरोखर, वास्तविक 
अलह॒दा-वि. वेगढे [रित्या' 
अलान-पु. हत्ती बांधण्याचा खुंटा किवा 

| साखल्दंड 



अछापना - २८ - अवडेरना 

अलापना-क्रि. अ. बोलणें, तान घेणें, गाणें. | अल्काबोआदाब-संबोधनाची सनन््माननीय 
अलाबू-स्त्री. तुंबा, भोपवा. । अल्प-वि. थोडें, लहान. [ पदबी. 
अलामत-पु. निशाण, चिन्ह. अल्पज्ञ-वि. अज्ञानी. 
अलार-पु. दाराची फली, आवा, कपाठ, | अल्ल-वि. आड्नांव, उपगोत्न. 

अलाल-वि. आह्शी. अल्ला-स्त्री. आई. 
अलालत-स्त्री. आजार. । अल्लमगल्लम-पु. व्यर्थ बडबड, 
अलाव-पु. अंग शेकण्याकरितां पेटविलेला | अल्लाह-पु. ईइवर. 
अलावा-अ. शिवाय... [ विस्तव, परसा. | अल्लाना-क्रि. अ. ओरडणें. 
अलास-पु. जिभेखालील भाग सुजण्याचा | अल्लाहताला-पु. ईश्वर श्रेष्ठ आहे. 

रोग, मलयुक्त आंतरडें. अल्लाह बेलो-ईश्वर मदतगार आहे. 

| 
अलिजर-पु. मातीचा घडा. अल्हड़-वि. बेपर्वा, ज्याला व्यवहारज्ञान 
अलिद-पु. भुंगा, ओटी. कमी आहे असा, उद्धट, गांवठी. 
अलि-पु. भुंगा, कोकीछ, कावछा, विचू, | अल्हड़पन-पु. बेपर्वाई, भोक्लेपणा, 

कुत्रा, दारू, वृश्चिक रास. उद्धटपणा, अज्ञान- 
अलिन-पु. भुंगा. अबकलना-क्रि. अ. आकलन होणें, समजणें. 
अलिनी-स्त्री, भुंग्यांचा समूह. | अवकलित-वि. दृढ, निद्िचत. 
अली-स्त्री. मैत्रिण, ओछ. -पु. भुंगा. | अवकाश-पु. रिकामी जागा, आकाश, 

अलीक-वि. खोटा, निलाजरा. -पु. | दूरचें अंतर, संधि, सुट्टी. 
अप्रतिष्ठा, | अवकौर्ण-वि. पसरलेलें, व्याप्त, 

अलोन-पु. दरवाजाच्या चौकटीचें उभें | अवग॒तना-क्रि. स. समजणें, विचार करणें. 
लाकूड.-वि. निरुपययोगी, टाकाऊ. | अवगाह-पु. प्रवेश, बुडी. -वि. फार खोल. 

अलोल-वि. आजारी. | अवगाहन-पु. प्रवेश, घुसणें, शोध, 
अलोह-हा-वि. असत्य, अनुचित. । मन लावणें, 
अलुझ्ि-अ. गुंतून. । अवगाहना-क्रि. स. खोल विचार करणें, 

| अलूमीनम्-पु. अल्युमिनियम धातु. तपासणें. -क्रि. अ. आंघोछ करणें, 
अलेखा-वि. बेहिशेवी, अपरिमित, व्यर्थ, | अवगुन-पु. दोष, अवगुण. [ बुडी मारणें. 
अलेखी-वि. अन्यायी. अवधट-वि. बिकट, दुर्ग. 
अलोना-वि. आकृणी, आकृणी खाण्याचें | अवचचट-अ. अचानक. “पु. कठीण. ब्रत, रुचिहीन. अवछग-पु. मांडी. 
अलोकिक-वि. अद्भुत, अमानुष. अवटना-क्रि. स. आटवियणें. अल्क़त-वि. रही. अवडेर-पु. बखेडा, गड़बड़, चक्कर. 
अल्क़ाब-पु. पदव्या. अवडेरना-क्रि. स. फसविणें, त्याग करणें. 



अवडेरा -“ २९ - अवाम, अवामुन्नास 

अवडेरा-वि. फसविणारा, बखेडा उत्पन्न 
करणारा. 

अवढर-वि. दुष्टावर सुद्धां दया करणारा- 
अवतरण-पु. उतरणें, जन्म घेणें, नक्कल,. 

प्रादर्भाव, शिडी, घाट. [ नवरदेव. 
अवतंस-पु. भूषण, श्रेष्ठ, कर्णफूल, 
अवतार-पु. प्रस्तावना, तीर्थ, प्रवेश, जन्म, 

आश्रय, देवादिकांचें पृथ्वीवर येणें, 
नदीचा घाट. 

अवतारना-क़ि. स. उत्पन्न करणें, जन्म 
देणें, रचणें, उतरणें. 

अवदात-वि. निर्मल, शुद्ध, पांढरें. 
अवज्ञा-स्त्री. तिरस्कार. 
अवज्ञेय-वि. तिरस्करणीय, तुच्छ. 
अवधान-पु. लक्ष, समाधि, सावधमिरी. 
अवधारता-क्रि. स. ऐकणें, मानणें, धारण. 

करणें [ शेबटची वेल्. 
अवधि-स्त्री. हद, ठरलेली वेक, 
अवधी-वि. अयोद्धेचा, अयोद्धेची भाषा. 
अवधूत-पु. संन््यासी, योगी. 
अवन-पु. रक्षण. 
अवनि-नी- स्त्री. पृथ्वी, भूमि. 
अवनिप-पु. राजा. 
अवम-पु. अधिक मास. पाफ. -वि. पापी- 
अवम तिथि-स्त्री. क्षयतिथि. 
अवमान-पु. अपमान, तिरस्कार. 
अवराधना-क्रि. स. पूजा करणें. 
अवरेखना-क्रि. स. लिहिणें, कल्पना करणें, 

मानणें, पहाणें. 
अवरेब-पु. वक्रगति, विवाद, कठिनता. 
अवरोध-पु. अंतःपुर, अड्चण, निरोध. 
अवरोधना-क्रि, स. थांबविणें. बांधणें, 

अवरोहण-पु. खालीं उतरणें, चढणें. 
अवरोही-परु.. निषादपासून  षडजूपर्य॑त 

क्रमानें उतरते सूर. हे 
अवष्ये-वि. ज्याचें वर्णन करतां येत नाहीं. 
अवलंघना-क्रि. स. उल्लंघन करणें. 
अवलंबन-पु. आश्रय. 
अवली-स्त्री. ओल्ट. 
अवलोक-वि. शुद्ध, निष्कलंक. 
अवलोकन-पु. देखरेख, पहाएें. 
अवद्-वि. लाचार. 

| अवशिष्ट-वि. बाकी- [ वस्तु. 
। अवशेष-वि. शिल्लक.-पु. समाप्त, शिल्लक 
। अवदय-अ. निःसंशय, खाज्रीनें. [ होणारें. 
। अवद्यंभावी-वि, न टढ्टणणारें, खात्ीनें 
| अवसर-पु. वेछल, फुरसत, संधि, काव्या- 
अवसर चूकना-संधि घालविणें. [लंकार. 
अवसरवादी-वि. वारा येईल तशी पाठ 

फिरविणारा, संघिसाध्. 
अवसाद-पु. विषाद, शिथिलता. 
अवसान-पु.. विराम, शेवट, हद, 
अवसि-स-अ. अवश्य. [सा्यंकाछू, मरण- 

अवसेर-स्त्री. विलंब, चिंता, अस्वस्थता. 
अवसेरना-क्रि. स. त्रास देणें, दुःख देणें. 
अवसेषा- अवशेष ' पहा. 
अवस्था-स्त्री. दशा, समय, वय, स्थिति. 
अवस्थान-पु.. ठिकाण. 
अवस्थित-वि. उपस्थित, स्थिर. 
अवा-पु. कुंभाराचा आवा. 
अवासी-स्त्री. पिकांतून पहिल्या प्रथम 

अवाई-स्त्री. आगमन. [काढलेला भारा- 
अवाक्-वि. गप्प, चकित: 
अवाम, अवामुन्नास-पु. सर्वलोक. 
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अवायल-वि. प्राथमिक. 
जअवार-पु. नदीचा अलीकडचा किनारा. 
अवारजा-पु. हिशेबाची वही. 
अविकल-वि. जसेंच्या तसें, पूर्ण, शांत. 
अविगत-वि. अज्ञात, अविनाशी.- 
अविच्छिन्च-अ. निरंतर, अखंड, सदा. | 
अविद्या-स्त्री. अन्नान, कमेंकांड, जड़, | 

मायेच्रा एक भेद. 
अविधि-वि. नियमाविरुद्ध. 
अविनय-पु. उद्धटपणा. 
अविनाश-पु. अक्षय, विनाशाचा अभाव. 
अविनाशी-वि. ज्याचा नाश होत नाहीं, 
अविरल-वि. घनदाट, मिसत्ललिला.|कायम. 
अवीरा-वि. स्वतंत्र, 

' अवेज-पु. प्रतिकार, बदला. 
अबेर-स्त्री. उशीर. 

अवेतनिक-वि. बिनपगारी. 
अवेध-वि. बेकायदेशीर 
अव्यक्त-वि. गुप्त, अप्रत्यक्ष. -पु. विष्णु, 

कामदेव, शंकर, ब्रह्म, जीव. 
अव्याहृत-वि. अडथव्दयाशिवाय- 
अव्वल-वि. पहिला, उत्तम, आरंभीचा. 
अश अश करना-क्रि. अ. तरीफ करणें. 
अठआर-पु. कविता, ('शेर' वें. अ. व.) 
अद्काल-पु. चेहेरे. (शकल' चें अ. व.) 
अशक्न- पु. अपशकून. [अ. व.) 
अशख्तास-पु. अनेक मनुष्यें. (शस्सचें [| 
अशजार-पु. झाडें, (शजर'चें अ. व.) 
अशरकफ़-पु. भला माणूस, मोठा माणूस. 
अशरफ़ी-स्त्री. मोहोर (सोच्याचें नाणें), 

पिवछ्या रंगाचें एक फूल, 
अद्वराफ़-वि. सभ्य, 

| 

अज्ञांति-स्त्री. खकबद्ठ, असंतोष, 
अशिया-स्त्री. वस्तु, (शय' चें अ. व.) 
अशुचि-वि. अपवित्र- 
अदोष-वि. पूर्ण, समाप्त, अनंत. [ पारा. 
अशोक-वि. शोकरहित, -पु. एक झाड, 

| अशौच-पु. अपवित्रता, सुतक, सोयर. 
अश्क-पु. अश्रु. !(शगलचेंअ. व.) 
अशूगाल-पु.. उद्योग, मनोविनोद, 
अश्लुत-वि. न ऐकलेलें, ज्यानें कांहीं ऐकलें 

पाहिलें नाहीं असा, 
अश्वुतपूर्व-वि. अद्भुत, पूर्वी कधी न 
अश्रुपात-पु. रडणें.. एिकलेलें, 
अध्व-पु. घोडा. 
अश्वतर-पु. नागराज, खेचर. 
अश्वत्थ-पु. पिपछ. [ भरताचा मामा 
अधश्वपति-पु. घोडेस्वार, घोडया चा माऊक, 
अश्वपाल-पु. घोडयाची निगा राखणारा. 
अश्वशाला-स्त्री. घोडाचा तब्रेला. 
अध्वारोहण-पु. घोडचावर बसणें. 
अश्वारोही-वि. धघोडेस्वार. 
अश्विनी-स्त्री. घोड़ी, एक नक्षत्र. 
अध्टक-पु. आठ व्स्तृचा संग्रह, आठ 

इलोकांचें काव्य: [ संत्त. 
अष्टछाप-कष्ण भक्तिपर काव्य करणारे 
असंका-स्त्री. शंका कुशंका. 
असंगति-स्त्री. मेक नसलेलें, अनुपयुक्तता, 
असंत-वि. दुष्ट. [एक अलंकार, 

| असंबद्ध-वि. एकमेकांशीं संबंध नसलेलें, 
असंबद्धता-स्त्री, भिन्नपणा, 
असंभव-वि. अशक्य. 
असंभावना-स्त्री. अशक्यता. 
अस-वि. हथा प्रकारचा, तुल्य. 

विगढें, 



असकताना 

असकद्ना-पु. तलवारीचें स्यान आंतून साफ 
करण्याचें साधन. 

असगंध-पु. अश्वगंधा नांवाचें झुड॒प. 
असगुन-पु. अपशकुन. 
असढिया-पु. पाठीवर ठिपके असलेला एक 

लांब साप. 
असतो-स्त्री. व्यभिचारिणी स्त्री. 

असन या अशन-पु. भोजन. 
असबर्ग-पु. रेशीम रंगविण्याचें एक गवत. 
असबाब-पु. सामान. [ नाछायक. 

असभ्य-वि.  अशिष्ट, समेत बसंण्यास 

असमंजस-स्त्री. घोटाछा, अडचण, 

असभम-वि. सारखेपणा नसलेलें, विषम, 
उंचसखल, एक काब्यालंकार. 

असमसर-पु. कामदेव, वाकडे तिकडे 
लागणारे बाण. [ नसलेला. 

असम्मत-वि. विरुद्ध, अनुकूल मर्तें 
असमान-विं. सारखेपणा नसलेलछा. 
असर-पु. परिणाम. 

असरा-पु. आसामचा तांदुद्. 

असरार-अ. सतत -पु. भेद, भूत. 
असल-वि. खरा, श्रेष्ठ. शुद्ध -पु. मूढ्ठ, 
असलह-पु. शस्त्र. [ मुहल, 
असला-अ. जरासुद्धां, कदापि. 
असलियत-स्त्री. तथ्य, मूक, मूत्ठगोष्ट. 
असलो-वि. खरें, मुख्य, निर्भेक्र. 
असवार-पु. सवार. 
असहनशील-वि. चिडखोर. 
असहनीय-ति. सहन करतां न योषण्याजोगें. 
असहयोग-पु. मिक्कून काम न करणें. 
असहयोगी-पु. सहयोग न करणारा. 

“> ३१ - 

असकताना-क्रि, अ. आछ्शी होणें. | असहाई-वि. मदत नसलेला. 
| असहाय-वि. अनाथ. 

| 
| 
असहिष्णु-वि.  सहनशक्ति . नसलेला, 
असोच-वि. खोटें. [ चिंडखोर. 
असा-पु. सोटा. 
| असाढ़-पु. आषाढ. 
| असाधारण-वि. साधारण नसलेला. 
। असाधि-ध्य-ध-वि. असाध्य. 
असामयिक-वि. वेल्ठेवर नसलेलें, अकारीं. 
अ(आ)सामी-पु. व्यक्ति, शेतकरी, देणेदा[र, 
अपराधी-स्त्री. नोकरी- 
असालत-्त्री. कुलीनता, सत्य. 

| असालतन-अ. स्वतः 
| असावधानी-स्त्री. बेसावधपणा. 
| असास-पु. मूल. 
| असासा-पु. संपत्ति. 
। असि-स्त्री. तलवार. 
| असित-वि. काढ्ा दुष्ट कुटिल, [ व्यर्थ, 
असिद्ध-वि. सिद्ध न झालेलें, कच्चा, अपूर्ण, 

असिद्धि-स्त्री. अप्राप्त, कच्चेषणा, अपूर्णता. 
| असिव-वि. अमंगल. 
| असीम-वि. बेहद, अनंत, अपार. 

असोर-पु. कैदी. 
असील-वि. पहा, असल 

असोस--स्त्री. आशीर्वाद. 
असोसना-क्ि. स. आशीर्वाद देणें. 
असुबि(वि)धा-स्त्री. अडचण. 
असुर-पु. राक्षस. [गया नांवाचा राक्षस, 
असुरसेन-पु. राक्षसांचें सैन्य, गया तीर्थ, 
असूझ-वि. अंध:कारमय, अपार, कठिण. 
असुया-स्त्री. मंत्सर. 
असूल-पु. वसूल, सिद्धांत: 



बे 

अससर हे२ ८ 

असेसर-पु. फौजदारी केसमध्यें 
न्यायाधिद्वाला सल्ला देण्याकरितां 
नमलेला भनुष्य. 

असोक-वि. प्रसन्न, अद्योक वक्ष. 
असोज-पु. आश्विन महिना.- 
असौच-पु. अपवित्रता. 
अस्तबल-पु. घोड्याचा तबेला. [ बुडालेला. 
अस्तमसित-वि. लपलेला, नष्ट, मेलेला, 
अस्तर-पू. तछ्ठ, अस्तर, जमीन, अत्तर 

तयार करावयाच्या वस्तु. 
अस्तरकारी-स्त्री. कल्हई, प्लस्टर, 

अस्तब्यस्त-वि. अस्ताव्यस्त. 
अस्ताचल-पु. पश्चिमेकडील पर्वत. 
अस्तित्व-पु. असर्णे, सत्ता... [ असो.- 
अस्तु-अ. इच्छेप्रमाणें होवी, बरें, ठीक, 
अस्तुति-त-स्त्री. स्तुति, निंदा. 
अस्तुरा-पु. वस्तरा. 
अस्तेय-पु. चोरी न करणें. 
अस्ना-पु. दरम्यान, 
अस्नान-पु. स्नान, 
अस्प-पु. घोडा. 
अस्पताल-पु. औषधालय. 
अस्फुूट-वि. स्पष्ट नसलेलें. 

अस्मत-स्त्री. पापभिरुता, पातिद्रत्य, 
अस्वीकृत-वि. न घेतलेलें, 
अस्सी-वि. ऐंशी. 
अहुंंता-स्त्री. गवं. 

अह-अ. खेद व आइचये सूचक 
शब्द.- पु. दिवस, सूर्य, विष्णु, 

अहक-स्त्री. इच्छा. 

अहकता-क्रि. अ. तीब्र ईऔछा करणें. 

अहक़र-वि. अतिशय तुच्छ, 

अहिदा 

| अहकाम-पु. आज्ञा. (/ हुक्म चें अ. व.) 

| अहतमाल-पु. भय, आशंका. 
| अहृद-पु. वायदा, तह, करार. 

| अहृदनामा-पु. तहनामा, करारनामा. 
अहदी-वि. आंव्ठशी. -पु. अकबराच्या 

वेठ्ले एक प्रकारचे सैनिक. 
अहना-क्रि. अ. होणें. 
अहबाब-पु. ( हबीब' चे बहुवचन, ) मित्र. 
अहमस-वि. महत्वाचें, जरूरीचें, 
अहमक़-वि. मूर्ख. 
अहमिती-स्त्री. घ्मेंड. 
अहमियत-स्त्री. महत्व. 

अहरन-स्त्री. ऐंरण. [ढीग. 

अहरा-पु. मुक्कामाची जागा, गोवन्यांचा 
अहरी-स्त्री. हौद, पाणपोई. 
अहल-पु. लोक, मालक, -भनि. योग्य, 
अहलकार-पू. गुमास्ता, कारकून. 

| अहलूमद-पु. कोर्टातील एकाद्या 
|. विभागाचा मुख्य कारकून. 
| अहवाल-पु. समाचार, स्थिति. 
| अहसान-पु. उपकार, कृपा, कृतज्ञता- 
| अहसानमंद-वि. कृतज्ञ. 

| अहसान फरामोश-वि. क्ृतन्न. 
अहह-अ. ( आइचये, खेद, क्लेश किवा 

शोकसूचक ) उद्गार. 
| अहा-अ. प्रसन्नतासूचक शब्द. 
| अहाता-पू. चारी बाजूंनीं भित असछेली 
| अहारना-क्रि. स. खाणें. [ जागा, वाडा- 
| अहाली-मवाली-पु. नोकर चाकर. 
| अहि-पु. साप, राहु, वृत्रासुर, दुष्ट भनुष्य, 

पृथ्वी, सूर्य, [ जमीनदाराचा माणस, 
अहिटा-पु. सारा बसूल करणारा. 



अहिनी 

अहिनी-स्त्री. सर्पिण. 
अहिफेन-पु. अफ्, सापाचें गरल. 
अहिबेल-स्त्री. विड्याचें पान. 
अहिवात-स्त्री. स्त्रीचें सौभाग्य: 
अहिवाती-वि. सौभाग्यवती. 
अहीर-पु. गवढी. 
अहीस-अ-पु. शेषनाग, लक्ष्मण. 
भहृठ-वि. साडेतीन, औट. 

अहेर-पु. शिकार. 
अहेरी-पु. शिकारी. 
अहोर-बहोर-अ. वारंवार. 
अहोरा-बहोरा-पु. विवाहांतील एक विधि. 

[आ ] 
आ-अ. शब्दाच्या आरंभीं आल्यास पर्यत' 

असा अर्थ होतो. 
आऑक-पु. मांडी, अंक, अक्षर, बनविलेली 

गोष्ट, भाग, ओकछ.-अ. खात्रीनें. 
आऑकड़ा-पु. संख्या, पेंच. 
ऑकना-क्रि. स. चिन्ह करणें, अनुमान करणें. 
ऑकर-वि. पुप्कछ, खोल. 
ऑकुस-पु. अंकुश. 
ओऑक-पु. पहाणी करणारा. 
आंख-स्त्री. डोछा, नजर, विवेक, कृपादृष्टि, 

संतति, पारख, लक्ष्य, ओव्खख, सुइचें भोंक. 
आंख आना या उठना-डोछे येणें (रोग). 
आंख उठाकर देखना-लक्ष देणें. 
आंख ऊँची न करना-डोल्ठे वर न करणें, 

शरम, मान देणें. 
ऑख ऊँची न होना-शरम, म्हातारपण किया 

दुसन््याचा मान ठेवण्याकरितां डोव्ठे वर 
आंख उठाना-पाहाणें, त्रास देणें. [ न होणें. 

हिं मे. को. ३ 

« देदे «» आख होना 

आखका तारा-अतिशय प्रिय व्यक्ति. 
आखकी . पुतली-डोछयांतील बाहुली, 

आवडता. 
आओखोंके डोरे-डोल्ठांतील शिरा. 
आँखें खुलना-द्षोंपेंतून जागें होणें, डोल्े 

उधडणें, भ्रम दूर होणें, मन ठिकाणावर 
येणें [ वर येणें 

आँखें खोलना-पाह/णें, सावध करणें, शुद्धी- 
आँखें गड़ना-डोछे दुखणें, टक छावणें, 

एकाद्या वस्तूच्या प्राप्तीची उत्कट इच्छा 
होगें. [ नजर भिडविणें 

आँखें चार करना या चार आँखें करना- 
आँख चुराना या छिपाना-डोढ्ा चुकविर्णे, 
ऑर झपकना-झोंप येणें. 
आंखें डबडबाना-डोव्ठे भरून येणें. 
आँखें तरेरना या दिखाना-रागानें पाहाणें, 
आंख निकालना-रागानें पाहाणें, डोछे काढणें . 
आंखें पथराना-डोछे नि३चल होणें. 
आंखों पर परदा पड़ना-भ्रम होणें. 
आंखें फड़कना-डोछे लवएणें. 

आंखें फेरना-मैत्री तोडणें. 
आंख बचाना-डोछा चुकविणें. | पाहाणें. 
आंखें बिछाना-प्रेमानें स्वागत करणें, वाट 
आंख भर देखना-डोछे भरून पाहाणें. 
आंख मिलाना-डोछे भिडविणें. [ होणें. 
आखोंमें खून उत्तरना-रागानें डोछे लाल 
आखोंमें चरबी छाना-मदांध होणें. | जागर्े. 
आखोंमें रात काटना-चितेमुक्धें रातभर 
आखोंमें समाना-हृदयांत वास करणें. 
(किसीसे ) आर लगता-प्रेम बसणें. 
ओख लड़ना-दृष्टिभेट होणें, प्रेम बसणें. 
आंख होना-पारख होणें. 



आख फोड़ 

आंख फोड़ टिड्डा-पु. कृतघ्न. 
आौख मिचोली-नी-स्त्री. लपंडाव. 
मखो-पु. मोठी चाहठण. 
आग-पु. शरीर. 
ऑगन-पु. अंगण, चौक 
ऑगिक-वि. अंगासंबंधी.-पु. हावभाव 
ओगी-स्त्री. चोव्ठी 
आगुरी-स्त्री. बोट. 
ऑऔधी-स्त्री. बारीक कपड्याची चाकण. 
ऑच-स्त्री. उष्णता, आग, तेज, आघात, 

हानि, संकट, प्रेम. 
ऑर्चका-पु. शीड सोडण्याची दोरी. 
ऑआचर-ल-पु. पदर, अंगावरील पदर. 

छचल देना-मुलाला दूध पाजणगें, 
लग्नाची एक रीत.. [ एक चाल. 

आचल डालना-मुसलमानी विवाहांतील 
आचल फाड़ना-मूल जगण्याकरितां करणी 

करणें [ पदराला स्पर्श करणें 
आचल लेना-वडील किवा पाहुष्या स्त्रीच्या 
आंँचल सेंभालना-पदर सांवरणें. 
ऑचलमें बाधना-आपल्या बरोबर घेऊन 

फिरणें, कधीं न विसरणें. 
ऑजन-पु. काजछ, अंजन. 
ऑजना-क्रि. से. अंजन घालरणें, 
आऑट-स्त्री. हाताच्या आंगठचांचें बेचकें, 

बैर, गांठ, पेंढी, मोदी, डाव. 
ऑटपर चढ़ता-इरेला पेटणें. 

ओऑंटना-क्रि. अ. समावणें, पूर्ण होणें. 
ओऑट सोठ-स्त्री. कारस्थान, घरोबा. 
ऑटी-स्त्री. पेंढी, कपाव्ठावरील आठी, 

कनबट, गुंडी, बिटी, कुस्तीचा एक पेच. 
आठी-स्त्री. गांठ, दह्थाची कवडी, साईचा 

थर, बेडका, वयांत येणाप्या मुलीचे स्तन 

* देह ज॑« आस 

ऑड-पु. अंडकोष. 
आडी-स्त्री. गांठ, घाण्याच्या खांबाचा जाड 

भाग, चाकाच्या भोंकांतील लोखंडी केढें. 
आत-स्त्री. आंतडें.  [जेवावयास मिह्कणें. 
आतका बल खुलना-अनेक दिवसानंतर 
आंत गलेमें आना या मुहमें आना-तंगड्या 
आंत समेटना-भूक मारणें. [गल्चांत येणें. 
आंत सूखना-भुकेनें व्याकुछ होणें. 
आंतें कुलकुलाना-फार भूक लागणें 
आतोंमें बल पड़ना-मुरकुंडी वढणें. 
आदू-पु. बेडी, बंधन. [चल्वल्. 
ऑदोलन-पु. वारंवार हलणें, खत्दबल्, 
आध-स्त्री. रातांधछें, धुंदी, अंधेरी 
आधरा-वि. आंधकछा 
आधारंभ-पु. सावक्का गोंघक, स्वैरवर्तन. 
आधी-स्त्री._ वावटत्ठ, -वि. वावंटब्ठी 
आब-पु. करी. [ सारखें, चलाख. 
आंबा-हलदी-स्त्री. आंबेहकूद. 
ऑय बोय-स्त्री. निरुपयोगी गोष्ट, 
आँव-पु. आंव 
आवठ-पु. कांठ 
आंवड़ा-वि. खोल. | बेढ़ें. 
आवन-पु. चाकाच्या मध्यभागाचें लोखंडी 
आवल-पु. गर्भवेष्टन. [| बालकाची नाव्ठ 
आवल नार-स्त्री. नुकत्याच जन्मलेल्या 
आऑवलगद्टा-पु. आंवरकाटी 
आवला-पु. आंवढा 
आंवला पत्ती-स्त्री. मुरह (शिवणाची). 
आवलोहू-पु. आंवरक्त' 
आवा-पु. आवा, कुंभाराची भट॒टी 
आवाका आया बिगड़ना-पु. सर्व कुटुंब 

बिघडणें 
आस-स्त्री. पीडा, दोरी, रेषा.-पु. अश्रु. 



आसी 

ओसी-स्त्री. आनंदाप्रित्यर्थ इष्टमित्रांस 
आसू-पु. अश्रु. [ वाटावयाची मिठाई. 
आऑसुओंका तार बेंघना-एकसारखे अश्रु 
ओसुओंकी झड़ी लगाना--खूप रडणें. [गणें. 
ऑसुओंसे मुंह धोना-ओक्साबोक्सी रडर्णें. 
आंसू उसड़ना-अश्वृंचा पूर वाहणें. 
ऑसू गिराना या ठालना-रडणें. 
आंसू ढलना-अश्रु गढणें. 
भसू थमना-दुःख कमी होगें. 
आसू निकल आना-अश्रु येणें. [होऊ देणें. 
आंसू पी जाना-रडें आवरणें, दुःख उघड न 
आंसू पी कर रह जाना-आंतल्या आंत रडणें. 
७ 5, कमी होणें, समाधान 

ओसू पोंछना-धीर देणें, समाधान करणें. 
ऑहडा-पु. भांडे. 
ओहा-अ. नाहीं. 
आईंदा-वि. येणारा. -पु. भविष्य काह्. 
आइ-स्त्री. आयुष्य.  [-अ. पुढ़ें. 
आइना-पु. आरसा. 
आइस-सु-पु. आज्ञा: 
आई-स्त्री. मृत्यु, आयुष्य, आ धातूचें 

मूतकाछीं स्त्रीलिंगी रूप. 
आईन-पु. नियम, कायदा. 

आईना-पु. आरसा. [| चकचकीत करें. 
आईना कर देना-स्पष्ट प्रगट करणें, 
आईना दिखाना-वास्तविक स्थिति प्रगट 

करणें. [ चकित होणें, चमक लागणें. 
आईना बन जाना-हैराण होणें, आइचर्य- 
आईना सामनेसे न हटना-नटप्यांत वेछ- 
आईना होना-स्पष्ट होणें. [ घालविणें. 
आईनेमें मुह देखना-स्वतःच्या योग्यतेची- 
आईनादार-पु. नहावी. [ परीक्षा करणें. 

आकाशकुसुम 

आईनाबंदी-स्त्री. जमिनींत दगड किवा 
विटा बसविणें, हंडया झुंबरे लावन 
सजावट करणें. मनुष्य: 

आईनासाज्ञ-पु. आरसे तयार करणारा 
आईनासाजी-स्त्री. आरसे तयार करण्याचें 
आईनी--वि. कायदेशीर. [काम. 
आउ-ऊ-स्त्री. वय, 
आउबाउ-पु. वटवट. [ पीक, हल्ववें भात- 
आउस-पु. भाद्रपदांत तयार होणारे साव्ठीचें 
आक, आकड़ा-पु. रुई, धोता- 
आकन-पु. शतांतून बाहेर फेंकलेलें गवत. 
आकबत-स्त्री. परलोक, परिणाम. 
आकबतअंदेश--वि. दूरदृष्टि. 
आकबती लंगर-पु. संकट समयीं वापर- 

प्याचा जहाजाचा नांगर. 
आकबाक---पु. वटवट. [वारीचा एक हात. 
आकर-पु. खाण, खजीना, प्रकार, तल- 

आकर करहा-पु. अक्कलकरा. 
आकर्ष-पु. ओढ, फाशाचा खेद, इंद्विय, 

बाण सोडणष्याचा अभ्यास, कसोटी, 
आकला-वि. व्याकुल. [ चुंबक, चौपट. 
आकली-स्त्री. व्याकुलता. [ अचानक. 
आकस्मिक-पु. नेमित्तिक रजा. “वि. 
आका-पु. भट्टी, चूल.. 
आका-पु. मालक, ईश्वर. 
आकाश-पु. आकाश. 
आकाश छुना-आकाशाला गवसणी घालणें. 
आकश पाताल एक करना-आकाश पाताछ 

एक करणें. [ गाचें अंतर. 
आकाश पातालका अंतर-जमीन आस्मा- 
आकाशसे बात करना- भोठमोठ्या 

कल्पना करणें. [ गोष्ट. 
आकाशकुसुम-पु. आकाशपुष्प, न होणारी 
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आखोर-पु. रही वस्तु, जनावरांनों 
खाल्ल्यानंतर उरलेलें गवत.-वि. रही, 
सडलेला, मक्तकट. 

आख्या-स्त्री. नांव, यश, व्याख्या, 
आख्यात-वि. प्रसिद्ध, सांगितलेलें.-पु. 

राजवंशांतील लोकांचे वृत्तांत, 
आगत-वि. आलेला._[ -पु. अतिथि. 
आगंतुक-वि. न सांगतां एकदम येणारा, 
आग-गि-स्त्री. विस्तव, दाह. | होणें. 
आग बबूला होना या बनना-रागानें छाल 
आग बरसना-कडक ऊन पड़णें. 
आग बरसाना-शत्रूवर खूप गोछठ्या झाडणें. 
आग ऊरूगना-आग लागणें, क्रोध उत्पन्न 

होणें, महागाई होणें. 
आग लगाना-जाक़णें, खोटबा गोष्टी सांगून 

भांडण लावणें, उष्णता उत्पन्न 
करणें, वैर उत्पन्न करणें, क्रोध उत्पन्न 
करणे, नाश करणें, 

आग होना-गरम होणें, रागावणें. 
< भविष्यवादी, 

आगमना-पु. अधघाडीचें सैन्य, पूर्व दिद्या: 
आगमी-पु. ज्योतिषी. [-वि. साहसी , 
आगर-पु. खाण, ढीग, निधि, मिठागर, घर, 

छेप्पर, -वि. श्रेष्ठ, चतुर, [ -अआ. पुढ़ें. 
आगल-पु. दाराचा अडसर. -वि. पुढचा, 
आग्रा-पु. शेठ, वडील भाऊ, पठाण. 

आकाशचारो-वि. आकाशांत फिरणारा, 
ग्रह, नक्षत्रें, वायु, पक्षी, देवता. 

आकाशदीया-पु. आकाशदिवा. 
आकाहाबेल-स्त्री. अमरवेल. 
आकाशव॒त्ति-स्त्री. अनिश्चित उपजीविका. 
आकाशलोचन-पु. वेधशाव्य. 
आकाशी-स्त्री. चांदणी, बस्त्राचें छत. 
आक़िल-वि. बुद्धिमान. 
आक्विल्खानी-स्त्री. काछुसर लाल रंग. 
आकुंठन-पु. लाज, आकुंचित झालेली वस्तु. 
आकुलरू-वि. उद्विग्न, विव्हल, 
आकुलता-स्त्री. व्याकुब्ठता. 
आक्ृृंष्ट-वि. ओढलें जाणें. 
आक्रसित-वि. आक्रमण झालेलें. 
आक्रांत-वि. हल्ला झालेलें, घेरलेलें, 

पराजित, व्यापलेलें. 
आक्रोश-पु. टोंचून बोलणें, शिव्या, श्राप. 
आक्षेप-पु. फेकणें, दोष देणें, कठोर बोलणें, 

व्यंग, एक वातरोग. 
आक्षेपक-वि. फेकणारा, ओढणारा, निंदक. 
आखता-छ़ता-वि. खशी केलेला (घोडा). 
आखना-क्रि. स. सांगणें, पाहाणें, इच्छा 
आखर-पु. अक्षर. [ करणें. 
आखा-पु. मँदा चात्वण्याची चाछ॒णी. -वि. 
आख्ातीज-स्त्री. अक्षय तृतीया. [ पूर्ण. 
आशिर-वि. शेवटवा.-पु. शेवट, परिणाम. 
बी शेवरटीं, _ | शेवटीं. | आगा-पु. अघाडी, शरीराचा पुढद्चा भाग, आखिक गोल, ल्आ | छाती, : तोड़, पुरुषाव शक्ल, कंपाक भाखिरी-वि. शेवटचा. [ विष. घराच्या समोरचें मैदान, भविष्य. आलुपाषाण-पु. लोहचुंबक, संखिया नांवाचें 
आखेट--पु. शिकार. 
आखेदक-पु. शिकार.-वि. शिकारी. 
आख्लेटी-पु. शिकारी. 

आग्राज्ञ-पु. प्रारंभ. 
आगान-पु. वृत्तांत, मोष्ट. 
आगापीछा-पु. मार्गेपुढें, परिणाम, शरीराचा 

मागचा व पुढचा भाग, 



आगामि 

आगामि-भो-वि. पुढ़ें येणारें. 
आगार-पु. घर, जागा, खजीता. 
आगाह-वि. माहितगार.-पु. भविष्य, 
आगाही-स्त्री. माहिती. 
आगि-गी- स्त्री. विस्तव. 

आगिल-ला-वि. पुढचा, भविष्य काव्ठाचा. 
आगे-गू-अ. पुढें, समोर, जिवंतपणीं, 

यानंतर, भविष्यकाछीं, नंतर, अगोदर, 
अधिक, पदरीं. [ घडणें. 

आगे आना-समोर येणें, भेटणें, भिडणें, 
आगे करना-पुढें ठेवणें, पुढारी करणें. 
आगेको-भविष्यकाट्ीं. 
आगे चलकर या जाकर-भविष्य काढीं. 
आगे निकलूना-बढती होणें, पुढें जाणें. 
आगे पौछे-एकामागून एक. 

( किसीके ) आगे पीछे होना-एकाद्याच्या 
ताब्यांत असणें. 

आगेसे-समोरून, भविष्यकात्ठीं, आधींच. 
आगेसे लेना-पुढें येऊन स्वागत करणें. 
आगे होना-समोर जाएें, पुढें जाणें, भिडणें, 

आगोतर-वि. नंतरचा. [ पुढारी होणें. 
आगोश-स्त्री. मांडी. [ मंत्रपू्वक पिणें. 
आचमन-पु. पाणी उजव्या हातावर घऊन 
आचमनी-स्त्री. संध्येची पढ्ठी. 
आचरना-क्रि. अ. आचरणें, व्यवहार करणें. 

आचरित-वि. केलेलें.-पु. वर्तन. 
आचास-पु. पेज, चूलछुभरणें. [शुद्धि, लोणचें. 
आचार-पु. व्यवहार, चरित्र, झील, 
आचारो-वि. चारित्र्यवान, सदाचारी. 
आचार्य-पु. पुरोहित, भाष्यकार, शिक्षक, 

वेदाचा गुरु, मतप्रवरतेक. 
आच्छादक-वि. झांकणारा. 
आच्छादन-पु. झांकण, वस्त्र. 

मई ३७ - जादा 

आच्छादित-वि. झांकलेला, लूपलेला. 

आछना-क्रि. अ. असणणें, राहणें. 
आछा-छो-वि. चांगला. 
आछे--अ. चांगल्या रीतीनें. 
आज-अ. आज, यावेढीं.-पु. हस्तिदंत. 
आजकलर-अ. यावेढ्ीं. 
आजम-वि. फार मोठा, महान, मुख्य: 
आजमाइश-स्त्री. परीक्षा, कसोटी. 
आजमसाना-क्रि. स. परीक्षा करणें. 
आज़मूदा-वि. आजमावलेलें. 
आजा-पु. बापाचा बाप. 
आजागुरु-पु. गुरूचें गुरु. 
आज़ाद-वि. स्वतंत्र, बेफिकीर, निर्भय, 

स्पष्टवक्ता, उद्धट, सूफी सांप्रदायां- 
आज़ादगी-स्त्री. स्वातंत्र्य. [ तीर फकीर. 
आज़्ादाना-वि. स्वच्छंदी, लहरी. 
आज़ादी-स्त्री. स्वतंत्रता, सुटका. 
आज़ार-पु. रोग, दुःख. 
आजिज्ञ-वि. दीन, पिडलेला. 
आजिज्ञौ-स्त्री. दीनता. 
आजीवन-अ. आयुष्यभर. 
आजीविका-स्त्री. उपजीविका. 
आजु-अ. जाज. 
आज़ुर्दंगी-स्त्री. दु:ख, राग- 
आज़ुर्दा-वि. दुःख, रागावलेला, नाखुष. 
आज्ञाकारी-वि. आज्ञाधारक, सेवक. 
आज्ञापक-वि. आज्ञा करणारा, मालक. 
आज्ञापत्न-पु. हुकूमनामा. 
आज्ञापन--पु. सूचना देणें. 
आज्ञापालक-वि. हुकूमाचें पालन करणारा 
आज्ञापित-वि. सांगितलेलें. [ .-पु. सेवक. 
आठना-क्रि. स. दाबणें, जझांकणें. 
आठा-पु. पीठ (कोणत्याही धान्यावें)- 



जादटे दालका «“ रेट « आत्मत्याग 

आटे दालका भाव माल्म होना-व्यवहारिक | आढ़तिया-अहढ्ृतदार-पु. दलाल. 
गोष्टीचें ज्ञान होगें. 

आटे बालकों फिकर-पोटाची चिंता. 
आटोप-पु. आच्छादन, पसारा, घमेंड, 
आठ-वि. आठ. [ आडंबर. 
आठ आठ आस रोना- शोक करणें. 
आठों गोठ कुम्मेत-सर्व गृण संपन्न, चतुर, 
आएठोंपहर -राज॑दिवस. [ धू्त॑. 
आडंबर-पु. गंभीर शब्द, तुतारीचा 

आवाज, हत्तीचा चीत्कार, वरवरची 
शोभा, आच्छादन, तंबू, युद्धांत 
वाजवावयाचा मोठा ढोल. 

बआाड़-स्त्री. नजरेआड, आश्रय, कपाकछावर 
लावावयाची लांबट टिकली, स्त्रियांच्या 
कपाछावरील आडवें कुंकू, डोक्यांतील 
दागिना.-पु. विचवाचा दंश. 

आड़गीर-पु. शेताच्या पाछीवरील गवत. 
आड्न-स्त्री. ढाल. [ बांधणें, गहाण ठेवणें. 
आडना-क्रि. स. अडविणें, मना करणें, 
आड़बंद-पु, लं गोट. 
भझाड़ा-पु. रेघांचें कापड, जाड पांढरें 

कापड, बासा,-वि. आडवें. 
आड़े आना-आउडवें येणें, मदत करणें. 

आड़े हातों लेना-व्यंग करूलस लज्जित 
आड़ा लोट-पु. थरकांप. [ करणें. 
आड़ा लोट मारना- जहाज हलणें. 

आड़ी-स्त्री. करवत, रक्षक, तबला वगैरे 
वाजविप्यांचा एक प्रकार, कडे, भिड्. 

आइू-पु. पीच (फछक्त). (शिरांचें वजन. 

आइ-स्त्री. अंतर, आड, खाडा. -पु. चार 
आढ आह करना-टाछाटाछ करणें. -वि. 

आढृक-पु. पायली, तूर. [ कुशल. 
आढुत-स्त्री. दलाली, दलालीचा घंदा. 

आातेंक-पु. मोठेषणाचा धाक, भीति, रोग. 
आततायी-पु. आगलाव्या, विषप्रयोग 

करणारा, मारेकरी, दुसन््याची जमीन- 
धन किवा स्त्रीचें हरण करणारा. 

आतप-पृ. ऊन, उष्णता, प्रकाश. 
आतपी-पु. सूर्य. 
आतम-वि. आपला. 

आतम(त्म) हन-वि. आत्महत्त्य करणारा, 
नास्तिक, स्वहित न जाणणारा, प्रुजारी. 

आतमा- (त्मा )-स्त्री. आत्मा. 
आत (ति ) द--स्त्री. आग. 
आतशक-पु. उपदंश, गर्मी. 
आतहखाना-पु. खोलींत उबेकरितां पेट- 

विष्याच्या विस्तवाची जागा, पारशी 
लोकांची अग्यारी. 

आतशदान-पु. शेगडी. 
आतशपरस्त-पु. अग्निपूजक, पारशी- 
आत (ति) शबाक्ली-स्त्री. दारू काम. 
आतिश-स्त्री. आग. [ रोगी. 
आतुर-वि. व्याकुछ, बेचैन, उत्सुक, दुःखी, 
आतुरता-स्त्री. व्याकुलता, शीघ्रता. 
अत्स-वि. आपकें. 
आत्मगोरव-पु. आपल्या मोठेपणाचें ध्यान. 
आत्मघात-पु. आत्महत्त्या. 
आत्मज-पु. पुत्र, कामदेव. 
आत्मज्ञ-पु. आत्मज्ञान झालेला, ब्रह्मशानी, 
आत्मज्ञान-पु. जीवात्मा व परमात्मा 

यांच्या विषयीचें ज्ञान. 
आत्मज्ञानों-पु. आत्मा व परमात्मा यांची 

माहिती असणारा. [झालेला आनंद. 
आत्मतुष्टि-स्त्री. आत्मज्ञानापासून उत्पन्न 
आत्मत्याग-पु. स्वार्थत्याग. 



आत्मप्रशंसा 

आत्मप्रशंसा-स्त्री. स्वतःची स्तुति करणें. 
, आत्मरक्षा-स्त्री. स्वत:वें रक्षण. 

आत्मविक्रय-पु. स्वतःछा विकून घेणें. 
आत्मविद्या-स्त्री. ब्रह्मविद्या. 
आत्मविस्मृति-स्त्री. स्वत:छा विसरून जाएं. 
आत्मइलाघा-स्त्री. स्वत:ची स्तुति. 
आत्मदलाघी-वि. आत्मस्तुति करणारा. 
आत्मसंयम-पु. मन ताव्यांत ठेवणें. 
आत्मा-स्त्री. आत्मा. 
आत्माभिमान-पु. स्वत:चा अभिमान. 
आत्माराम-पु. योगी, जीव, ब्रह्म, पोपट- 
आत्मावलंबी-पु. स्वतः सर्वे कामें करणारा. 
आत्मिक-वि. आत्म्यासंबंधी, आपला, 

मानसिक. 
आत्मीय-वि. आपला. -पु. नातेवाईक. 
आत्मीयता-स्त्री. मेत्री. 
आत्मोत्सगे-पु. स्वार्थत्याग. 
आत्मोद्धार-पु. मोक्ष, स्वतःचा उद्धार. 
आत्यंतिक-वि. पुष्कठछ... [ अतन्रिसंबंधी . 
आत्रेय-पु. दत्त. -वि.अत्रि गोबाचा, 
आज्रेयौ-स्त्री.एक तपस्विनी. 
आथना-क्रि. अ. होणें. 
आयथवेण-पु. अथवे वेद जाणणारा ब्राह्मण. 
आदत-स्त्री. स्वभाव, अभ्यास- 
आदतन्-अ. स्वभावतः 
आदम-पु. हिबरी व अरबी मताप्रमार्णे 

जगांत उत्पन्न झालेला पहिला पुरुष 
आदमचइस-पु. काल्ठे भोर डोछे असलेला 

घोडा. 

आवमजाद-पु. आदमची संतति, मनुष्य. 
आदमियत-स्त्री. माणुसकी, सभ्यता. 
आदमसी-पु. मनुष्य, नोकर. 
आदमी बनना-चांगल्या चालीरीती शिकणफें. 

- द९ - आा रहना 
आदशेै-पु. आरसा, कित्ता. 
आदान-प्रदान-पु. देव घेव. 
आदाब-पु. नियम, मान, नमस्कार. 
आदि-वि. ऑरंभीचा, म् ख्य. -पु. आरंभ, 
आदिम-वि. पहिला. [ईश्वर -अ. इत्यादि. 
आदिल-वि. न्यायी. 
आदी-वि. संवय असलेला, रुछलेला. 

आदेय-वि. घेण्यायोग्य. 

आदेश-स-पु. आज्ञा, उपदेश, नमस्कार, 
ग्रहांचें फक्क, व्याकरणांत अक्षर परिवर्तन. 

आध-घा-वि. अर्धा. 
आधासीसी-स्त्री. अर्धशिशी. 
आधि-स्त्री. चिता, गहाण, ठेव, पदवी. 

आधिपत्य-पु. स्वामित्व 
आधीन-वि. स्वाधीन 
आधी बात-स्त्री. विचारपूस। अर्धवट 
आधोआध-वि. बरोबर दोन भाग. [बोलणें. 
आध्य/त्मिक-वि. आत्सम्यासंबंधी. 

आनंदबन-पु. काशी. 
आन-्त्री. मर्यादा, ग्पथ, विजय-घोषणा, 

प्रकार, क्षण, ऐट, आदर, प्रतिज्ञा. 

आनकी आनरम्रें-ताबडतोब. 
आनन-पु. तोंड, चहरा. 
आनन फानन-अ. ताबडतोब. 
आन बान-स्त्री. थाटमाट. 
आनना-क्रि. स. आणपणें. 

आना-पु. आणा (नाणें ). 
आए दिन- रोज रोज. 
आता जाता-येणारा जाणारा, वाट्सरू, 

आ धमकना- येऊन ठेपणें, 

आ पड़ना-येऊन पडणें. 
आया गया--अतिथि. 
आ रहना- पडणें. 

क्रि. अ. येणें. 



आ लेना 

आ लेना-जवछ जाणें. 
आ बनना-संधि सांपइणें. | ज्ञान मित्णें, 
(किसीको कुछ) आना-कोणाला कांहीं 
(किसी बस्तुमें) आना- मावणें. 
आनाकानी-स्त्री. ट/्छाटाट्ट, कानगोष्टी. 
आनि-स्त्री. पाहा आन, 
आप-सरव्व. स्वत: (तिन्ही पुरुषी ), ईश्वर. 
आप आपको पड़ना-स्वृतःच्या कामांत 
आप आपको-वेगछें वेगछें. [| गुंतणें. 
आपको भूलना-स्वतःला विसरणें, मदांध 
आपसे-आपोआप. [ होणें. 
आपसे आप-आपोआप. 
आपही-आपोआप 
आप ही आप-आपोआप. 
आपत्काल-पु. वाईट दिवस, दुष्काक्. 
आपत्ति-स्त्री. दुःख, संकट, दोषारोप, 

विरोध: 
आपदा-स्त्री. दुःख, विपत्ति, संकेटकालू. 
आपद्धमं-पु. निरुपायास्तव करण्याची गौण 
आपन-नो-सर्व. आपला. | गोष्ट. 
आपक्च-वि. घेरलेला, दुःखी. 
आपनपो-पु. आपलेपणा. 
आपस-स्त्री. नातें, सोबत- 
आपसका-परस्परांवील, आपसांतील. 

आपसदारी-स्त्री. परस्पर व्यवहार. 
आपसमं-अ. आपसांत. 

आपा-पू. स्वत:चें अस्तित्व, अहंकार, भान, 
आपके वास्तविक स्वरूप. -स्त्री. वडील 
बहीण. . ., 

आपा खोना-नम्र होणें, मर्यादा नष्ट करणें. 

आपा तजना-सत्ता विसरणें, गे सोडणें, 
आपेमें आना-शुद्धीवर येणें. [मरणें. 
आपेसें न रहना-शुद्धीत तसणें, मनावर 

बन 0 न आबकारी 

ताबा नसणें, घाबरणें, क्रोधाविष्ट होणें. 
आपेसे बाहर होना-श्ुब्ध होणें, उद्दिम्त 

होणें. 

आपात-पु. प्रथम देन, पतन, अचानक 
होणारी ग्रोष्ट, नरक, आरंभ, शेवट, 

आपाततः:-अ. अचानक, शेवटीं. | हल्ला. 
आपाधापी-स्त्री. स््वतःची चिता,ओढाताण. 
आपानक-पु. मदिरापान, मेजवानी,मद्यपान 
आपापथी-वि. स्वैर. [भूमि. 
आपुन-नो-सर्व. आपला. 
आपेमें आना-शुद्धीवर येणें. 
आफत-स्त्री. संकट, कष्ट, संकटाची वेल्ल. 
आफत उठाना-दूःख सोसणें, धामधुूम 

करणें. 
आफ़तका परकाला-कुशल,उपद्रवी,उद्योगी. 
आफत खड़ी करना-संकट उपस्थित करणें. 
आफत ढाना-उपद्रव देणें, असंभव गोष्ट 

सांगणें. 
आफत मचाना-दंगा करणें, घाई करणें. 
आफत छाता- संकट उपस्थित करणें. 
आफ्ताब-पु. सूर्य. [ लेला तांब्या. 

आफ़ताबा-पु. एक प्रकारचा तोटी अस- 
आफ़ताबी-स्त्री. एक प्रकारचें दारूकाम. 

“वि. गोल, सूर्यासंबंधीं, ऊन खाललेलें. 
आफ़रीन-अ. शाबास.- 

आफ़ाक़न-पु. जग. [ वचन. 
आफ़ात-स्त्री. संकटे, आफत'चे अनेक 
आफ़ियत-स्त्री. आराम, सुखचैन. 
आफ़िस-पु. ऑफिस... 
आफू-स्त्री. अफ्. 
आब-स्त्री. चमक, शोभा, पाणी.- 

आबकार-पु. कलाल. 
आबकारी-स्त्री. दारू गाल्वण्याची जांगा, 
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मादक पदार्थाचें सरकारी खातें. 
आबस्रोरा-पु. ग्लास, प्याला. 
आबगीना-पु.आरसा, हिरा, पाणी पिण्याचें 

भांडें किवा ग्लास, काच, द्राक्षाची दारू. 
आबगीर-पु. आसू, प्रेमी, हृदय. तलाव, 

पाण्याचा सांठा 
आबजोश-पु. उकडलेला मन॒का, रस्सा 
आबताब-त्री. चमक 
आबदस्त-पु. मल त्यागानंतर पाणी बेणें. 

आबदाना-पु. दाणापाणी, जीविका, राह- 
ण्याचा योग. 

आबदार-वि. कांतिमान, धारदार,शागीर्द. 
आबदारी-स्त्री. चमक, शागीर्दी. 
आबदीदा-वि. अश्रुपूर्ण. 
आबनाए-स्त्री. सामुद्रधुनि. 
आबनूस-पु. शिसवी लाकूड. 
आबनूसका कुंदा-अत्यंत कात्ओा माणूस. 
आबनूसी-वि. काव्ठा, शिसवी लछाकडाचा. 
आबपाशी-स्त्री. इरिगेशन, शेतास पाणी 

पुरवठा. 
आबरबो-स्त्री. बारीक मलमल. -पु. वाहतें 
आबरू-स्त्री. अबू. [ पाणी. 
आबला-पु. फोड. 
आबज्ञार-पु. झरा. [ दाखविणारा नाविक. 
आबशिनास-पु. पाण्याची खोली सांगून मार्य 
आबहवा-स्त्री. हवापाणी. 
आबा-पु. वाडवडील. 
आबाद-वि. वसलेलें, प्रसन्न, सुपीक. 
आबाबकार-पु. वसविणारा, जहागीरदार. 
आबावान-वि. वसलेलें, प्रसन्न, सुपीक. 

आबादानी-स्त्री. वस्ती, सभ्यता, वैभव. 
अत्बादो-स्त्री. वस्ती, लोकसंख्या. 
आबिद-पु. भक्त. 

न रे ० आमिखस 

आबी-वि. पाण्याचें,जलचर,फिक्कट,फिक्कों 
निल्ा, पाण्याच्या कांठीं रहाणारा.-स्त्री. 
शेत जमीन.-पु. मीठ. 

आवबेरबो-पु. बाहतें पाणी. 
आबेबक़ा-आबेहयात-पु. अमृत. 
आभ-स्त्री. शोभा, पाणी, आकाश. 
आभरण-पु. दागिना- 
आभा-स्त्री. चमक, प्रतिबिब. 
आभीर-पु. गवढ्ी. 
आभूषण-पु. दागिना- 
आम-पु. आंबा, आंब्याचें झाड, सामान्य 

लोक.-वि. साधारण,प्रसिद्ध, सार्वजनिक. 
आमख्तास-पु. राजाची खाजगी बैठक. 
आमड़ा-पु. आवदढ्ा. 
आमद-स्त्री. प्राप्ति, येणें. 
आमदनी-स्त्री. प्राप्ति, आयात माल. 
आमदरफ्त-स्त्री. येणें जाणें. 
आसन--स्त्री. वर्षात एकच पीक निघणारी 
आमनस्य-पु. दुःख. [जमीन, खरीपाचेंपीक. 
आमना सामना-पु. दृष्टादुष्ट, भेट. 
आमने सासने-अ. समोरा समोर. 
आम फ़हमस-वि. सोपें. 
आमला-आमलक-पु. आंवका, 

आमवात-पु. एक रोग. 
आमातिसार-पु. आंवेचा रोग. 
आमादगी-स्त्री. तत्परता. 
आमादा-वि. तत्पर. 
आसाल-पु. कम, आचरण. 
आसमाल नामा-पु. सब्हिस बुक. 
आमादय-पु. जठर. 
आमास-पु. सूज. 
आमाहल्दी--स्त्री. आंबेहकूद. 
आमिख-घ-पु. मांस, भोग्य वस्तु, लोभ. 
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आमिन-स्त्री. लहान जातीचा आंबा. 

आमिल-पु. काम करणारा, कर्तव्य परा- 
यण, अधिकारी, स्टाफ, जाणता, सिद्ध 

आमो-स्त्री. लहान कैरी. [.-वि. आंबट. 
आमीन--अ. तथास्तु. 
आमुख-पु. नाटकाची प्रस्तावना. 

आमसूदा-वि. सजविलेलें. 
आसमेज्ञ-वि. मिश्रित. 
आमेज़िद-स्त्री. मिश्रण. 
आमोख्ता-पु. शिकलेला घडा. 
आमोरुता पढ़ना-जुना पाठ पुन्हां 
आमोद-पु. आनंद. 
आयेंती पार्येती-स्त्री. उसे पाययथें. 
आय-स्त्री. प्राप्ति. 
आयत-स्त्री. कुराणांतीलू एकादें वाक्य. 

-वि. विस्तृत, दृढ़, -पु. भूमितीमघील 
आयत. | यज्ञस्थान. 

आयतन-पु. घर, आश्चय, हेतु, प्रतिमा, 
आयब-वि. चालू, उतरलेलें, योग्य. 
आयमा-स्त्री. सारामाफ भूमि. 
आयब्ययनिरीक्षक-पु. जमाखचे तपासणारा. 
आयस-वि. लोहमय.-पु. लोखंडाची हत्यारें, 
आयसी-वि. लोखंडाचा बनलेला. -पु. 
आयसु-स्त्री. आज्ञा, संदेश. [कवच. 
आया-अ. काय.-स्त्री. दाई.-क्रि. अ.आला. 
आयास-पु. मेहनत. 
आयु-स्त्री. वय. 
आयुध-पु. शस्त्र. 
आये दिन-अ. नेहमीं. 
आयोजन-पू. योजना, सामग्री, उद्योग, प्रबंध, 
आरंभिक-वि. सुरवातीचे. 
आर-पु. किनारा, पितक्ठ, हट्ट, कोन, लाज. 
आरज-पाहा- आये *. 

वाचणें. 

आरज़ा-पु. रोग. 
आरज्ी-वि. कामचलाऊ. 
आरज्ू-स्त्री. इच्छा, विनंति. 
आरजू बर आना-इच्छा पूर्ण होणें. 
आरज़ू मिटाना-इच्छा पूर्ण करणें. 
आरजूमंद-वि. इच्छा ठेवणारा, विनंती 

करणारा, प्रेमी. [ इच्छापूर्ण न होणें. 
आरजू रह जाना-आरजूका खून होना- 
आरतम-तें-वि. आर, पीडित, दुःखी, अस्वस्थ. 
आरतर्नत-स्त्री. पीडा, मनोव्यथा, आजार, 
आरतोौ-स्त्री. आरती. | निवृत्ति. 
आरती उतारना-ओवालणे . 
आरन-पु. अरण्य, आरसा. 
आरनाल-पु. कांजी, गव्हाचें सत्व. 
आरपार--अ. आरपार. -पु. दोन््ही टोकें. 
आरस-पु. आल्ठस. 
आरसा-पु. नाडा, दोन्याची गांठ. 
आरसो-स्त्री. आरसा. 
आरा-पु. करवत, चांभाराचें एक हत्यार. 
आराइश-स्त्री. सजावट. 
आराकश-पु. करवत्या. 
आराज्ञी-स्त्री. जमीन, शोत. 
आराति-पु. शत्रु. 
आराधन-प. पूजा. 
आराध्य-वि. पूजनीय- 
आराम-पु. विश्वांति. 
आरामकुर्सो-स्त्री. आराम खुर्ची. 
आरामगाह-पु. झोंपण्याची खोलो. 
आरामतलब-वि. आत्टशी, आरामप्रिय. 
आरामदान-पु. पानाचा डबा, शंगार पेटी. 
आरामिक-पु. साली. 
आरास्ता-वि. सजलेला. 
आरि-स्त्री. हटूट, मर्यादा. 
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आरिफ्-वि. संतोषी. -पु. साधु. 
आरियत-स्त्री. मागणी. 
आरिया-स्त्री. चिबूड. [ थकलेला, क् आरी-स्त्री. करवत, चांभाराची आरी. -वि. 

आरी आना-्रि. अ. कंटाछणें. 
आरूढ-वि. सवार, स्थिर, तयार. 
आरोप-पु. स्थापणें, रोप लावणें, खोटी 

कल्पना. [ खुशामत. 
आजंब-पु. सरक्रषणा, सचोटी, नम्मता, 
आर्य-पु. श्रेष्ठ, स्वामी, गुरु, स्नेही, सासरा, 

सद्व्तन, विवेक.-वि. श्रेष्ठ, पूज्य, चांगलें, 
आर्य जातीचा. 

आर्य्या-स्त्री. पावंती, सासू, आजी, एक छंद. 
आर्ष-वि. वैदिक, ऋषिकृत. 
आएंबिवाह-पु. लग्नाच्या आठ प्रकारां- 

पैकीं तिसरा. (या प्रकारांत मुलीचा 
बाप वराकड्न दोन बैल घेऊन त्याला 
आपली मुलगी देत होता.) [| मस्ती. 

आलंग-पु. घोड्याची मस्ती, कामवेग, 
आलंबन-पु. आश्रय. 
आलंभ-भन-पु. वध, हिसा, धरणें, उपटणें, 

स्पर्श, अत्त्याचा रंग. 
आल-स्त्री. मुलीची संतति, वंश, एक झाड. 

“9. हरताछ, ओलेपणा, अश्रु. 
मालओलाद-स्नी. मुलेंबालें, वंश. 
आलकस-पु. आव्ठस. 
आलजंजाल-स्त्री. जंजाल. [ द्विय. 
आलूत-स्त्री. कारागिरांचीं हत्यारें, पुरुषें- 
आलथीपालभी-स्त्री. बसण्याचें एक आसन. 
आलृून-पु. भाजींत घातलेले बेसनाचें पीठ. 
आलपोन-स्त्री. टांचणी, पिन. 
झआलूवा (वा) ल-पु. आढें. 
आलूस-पु. लोक, जग, दशा, समूह. 

« ढँहे ० आवध्यकीय 

आल्सारी-स्त्री. कपाट. 
आलय-पु. स्थान. 
आलसी-वि. आलशी. [ भिजलेला, 
आला-पु. हत्यार, फडताछ.-वि. श्रेष्ठ, 
आलाइश-स्त्री. शरीरांतील घाण. 
आलात-पु. साधन सामुग्री, मशाल. 
आलान-पु. हत्तीचा साखकदंड, बंधन. 
आलाप-पु. संभाषण, गाण्याची तान. 
आलापक-वि. गवई, संभाषण करणारा. 
आलापना-क्ि. स. गाणें, आलाप घेणें. 
आलापाला-पु. पालापाचोढा. 
आलि-स्त्री. मैत्रीण, रेषा, बांध. भ्रमरी, 

ओछ.-पु. विच, भुंगा, मद्य.-वि. 
आढछशी, प्रामाणिक. 

आलिम-वि. पंडित, विद्वान. 
आली-स्त्री. मैत्रीण.-वि. उत्तम, उच्च, 
आलोी फ़हम-वि. समजूतदार. [ भिजलेली. 
आलीशान-वि. भव्य, विशाल. 
आलू-पु. बटाटा. 
आल्चा-पु. जर्दालू. 

आलूदा-वि. बरबटलेला, भिजलेला. 
आल्बुखारा-पु. एक फल्व. 
आलेख-पु. लिपी, लेख. | ण्यास योग्य. 
आहलेख्य-पु. नकाशा, तसबीर.-वि. लिहि- 
आलेख्य विद्या-स्त्री. चित्रकला. 
आलोचन-पु. गृणदोषांचें विवेचन. 
आलोचना-स्त्री. टीका. 
आलोड़न-पु. मंथन, विचार. [ करणें. 
आलोड़ना-क्रि. स. मंथन करणें, विचार 
आल्हा-पु. एक छंद, एका वीर पुरुषाचें नांव. 
आवजञादर-आवभगत-पु. आदर सत्कार. 
आवर्दा-वि. आणलेलें, कृपापात्र.-स्त्री. वय. 
आवश्यकीय-वि. आवश्यक, जरूर. 
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आवो-पु. आवा (कुंभाराचा). [पुनर्जन्म. | आशोब-पु. डोछ्याची छाली, तक्रार. 
आवागस (व) तन-पु. जन्ममरण, येरझारा, 
आवाज्ञ-स्त्री. आवाज, बोली, ध्वनि. 
आवाज्ञ उठाना-विरोध करणें. 
आवाज देता या सारता-हाक मारणें. 

. आवाज्ञमें आवाज्ञ मिलाना-सहमत होणें. 

आवाज़ा-पु. कटाक्ष, टोमणा, प्रसिद्धि, 
गोंगाट, अफवा. 

आवाज्ा कसना या भरना-टोमणा मारणें. 
आवाजाही-स्त्री. ये जा. 
आवारगी-स्त्री. भटकेपणा, बदमाशी.- 
आवारजा-पु. जमाखर्चाची वही. 
आवारा-वि. बदमाश, भटक्या, निलेज्ज. 
आवारागई-वि. भटक्या, लच्च्या. 
आवाहन-पु. मंत्रद्वारा देवतेला बोलावण्याचें 
आविष्कर्ता-वि. शोध लावणारा. | काम. 
आविष्कार-पु. नवीन शोध, प्रकटीकरण. 
आवेजञा-पु. कानांतील डूल, प्रस्तावना. 
आवेदन-पु. विनंति, अजं. 
आह्ंंका-स्त्री. भय, शंका. 
आहशकार-वि. प्रगट, जाहीर. 

आहना-स्त्री. मित्र, जार. -वि. परिचित, 
प्रेमी, प्रेमपात्र. [ संबंध. 

आइल्लाई-स्त्री. ओछख, प्रेम, अनुचित 
आशर-पु. राक्षस, अग्नि, सूर्य. 
आशिक़-पु. आसक्त, आशक. [ झोंपडें. 
आशियो-आशियाना-पु. पक्षांचें घरटें, 
आशिष-स्त्री. आज्ञीर्वाद, एक अलंकार 

ज्याच्यांत अप्राप्त वस्तूसाठीं प्रार्थना 
आश्ुकबि-पु. शीघ्र कवि. [ असते. 
आशुग-वि. जलद जाणारें. -पु. वारा. बाण. 
आशुफ्तगी-स्त्री. दुर्दशा, व्याकुलता: 
आशुफ्ता-वि. घाबरलेला, बेचैन (आशक ) . 

आश्र (स्र)स-पु. तपस्व्याचें निवासस्थान, 
गोसाव्यांचा एक पंथ, (ब्रह्मचर्य, गाहेस्थ्य, 
वानप्रस्थ, संन्यास, यांपैकी प्रत्येक) 
पाठ्शाब्ठा [ पाट. 

आसंदी-स्त्री. चौकी (बसण्याची), लहान- 
आस-स्त्री. आशा, लालच, आधार. 
आसकत-स्त्री. आछ्स. 
आसते-अ. हत्टू. 

आसन-पु. बैठक, योग्यांचीं पद्मासन इ. 
जीं ८४ आसनें त्यापैकीं प्रत्येक, राहणें, 
न लठतां बंदोबस्ताच्यथा स्थानीं राहणें, 
वाहन, (जसें विष्णचें आसन गरुड) 
बसण्याची पद्धति, ढुंगण, हत्तीची मान. 

आसना-क्रि. अ. होणें. 
आसनी-स्त्री. लहान आसन, बिछाना. 
अशसमे--आसमान-पु. आकाश, स्वर्ग. 
आसमानके तारे तोड़ना-अशक्य काम 
आसमान टूट पड़ना-विपत्ति येणें. [करणें. 
आसमान पर चढ़ना-गर्वे करणें. 
आसमान सिर पर उठाना-धामधूम करणें. 
(दिमाग़) आसमानपर होना,-फार अभि- 
आसरना-क्रि. स. आसरा घेणें. [मान होणें. 
आसरा-पु. आश्रय. [ करणारा. 
आसरेत-पु. आश्वित, आश्रयाची इच्छा 
आसा-स्त्री. आशा, दिशा. -पु. सोन््या- 
आसाइश-स्त्री. आराम. [ चांदीचा दांडा, 
आसान-वि. सोपें. 
आसानी-स्त्री. सरछता, सुगमता. 

आसार-पु. चिन्ह, पाया, भित्तीची रुंदी, 
समुसक्रधार पाऊस, प्रवाह, बेढा देणें, 
मित्रसेना, सामुग्री, पसरणें. 

आसावसन-पु. नग्न, शैंकर. 



आसिष 

आसिष-स्त्री. आशीर्वाद. 
आसीन-वि. बसलेला, 
आसीस-पु. आशीर्वाद. 
आसु-शु-अ. शीक्ष- 
आसुन-पु. आश्विन महिना- 
आसूदगी-स्त्री. तुष्टि, संपन्नता. 
आसुदा-वि. संतुष्ट, संपन्न, बेफिकिर. 
आसेब-पु. भूतबाधा, विपत्ति, हानि. 
आस्तीन-स्त्री. बाही (कापडाची). 
आस्तीनका सॉोप-मित्र असून झात्रुता 

करणारा. 

आह-अ. शोक, खेद वगैरेचा सूचक उदगार. 
-स्त्री. उसासा. -पु. साहस, जोर. 

आह पड़ना-शाप लागर्णे. 
आह भरना- निश्वास सोडणें. 
आह लेना- एकाद्याला सतावणें. 
आहद-स्त्री. चाहुल. 
आहत-वि. घायाक्, गुष्य, खोटें. -पु. ढोल, 

जीर्ण वस्त्र, कोरें वस्त्र, असंभवनीय 
[ वस्तुकथन. आहन-पु. लोखंड. 

आहनगर-पु. लोहार. 
आहनी-वि. लोखंडी. 
आहर-पु. वेढ, युद्ध, लहान तलाब. 
आहरण-पु. अपहरण, ग्रहण, आंदण. 
आहरन-पु. ऐरण. 
आहरी-स्त्री. ऊृहन तलू।व. 

आहे-स्त्री. हांक, ऊँ हूँ. 
आहा-अ. अहाहा. 
आहिस्तगी-स्त्री. घिसेपणा, कोमलता. 
आहिस्ता-अ. हल्ठू. -वि. धिमा, कोमल. 
आहुक-पु. एक राजा. 
आहू- पु. मुग. 

- ड५ - 

[ रूप 'आहे'. 
आहै-क्रि.अ. आसना' याचें वर्तमानकालीन 

आहोज़ारी-स्त्री. रडारड. 
आहवय-पु. नाम, प्राणीयूत- 

[३] 
इंग-इंगन-पु. संकेत, खूण. 
इंगनो-स्त्री. मेँगनीजं, कांचेचा हिरवेपणा 

नाहींसा करणारा धातु. 
इंगला-स्त्री, इडा नाडी. 
इंगलिस्तान-पु. शिग्लंड. 
इंगलिश-स्त्री. इंग्लिश भाषा. -वि. इंग्रज. 
इंग्ित-पु. इंगित, खूण, जिशारा, -वि. 

सांकेतिक. 
इंगुदी-स्त्री. हिगणबेट, मालकांगणी. 
इंगुर-पु. हिंगुव्ठ- 
इंगुरौटी-स्त्री. बुंकबाची डबी. 
इंच-स्त्री. इंच, तसु. 
इंचना-किं. अ. पाहा खिचना', 

इंजन-पु. इंजिन- 
इंजिनियर-वि. इंजिनिअर. 
इंजिल-स्त्री. बायबलू. 
इंडहर-पु. कल्ण्याचा शिगोव्ठा. 
इंड्री-बा-पु. चुंबत्ल. 
इंतक्राम-पु. सूड. 
इंतक़ाल-पु. मरण, स्थलांतर, 
इंतक़ाल जायदाद-वारसा जाएें. 
इंतखाब-पु. निवड, पसंत. 
इंतज्ञाम-पु. बंदोबस्त, व्यवस्था. 
इंतज्ञार-पु. प्रतीक्षा. 
इंतहा-पु. सीमा, अंत, परिणाम. 
इंदर-पु. जिद्र. 
इंदराज-पु. लोंद. 
इंदरा-पु. आड, विहीर. 
इंदिया-पु. विचार, मत. 

इंदिया 



डुंदिरा 

इंदिरा-स्त्री. लक्ष्मी. 
इंबु-पु. कापूर, चंद्र, एकाची संख्या. 
इंदुर-पु. उंदिर. 
इंंद्र-वि. ऐश्वयेवान, श्रेष्ठ. -पु. देवांचा 

राजा, परमेदवर, सूर्य, आत्मा, पांढरा 
कुडा, जेष्ठा नक्षत्र, चौदाची संख्या, 

इंद्रजाल-पु. जादुटोणा...[ पांढरा मर्वा. 
इंद्रजो (जि)त-पु. रावणाचा मुलगा मेघनाद. 

-वि. इंद्राछा जिकणारा. 
इंद्रधनूष-पु. इंद्रधनुष्य, 
इंद्री-स्त्री. अिदन्निय. 
इंधन-पु. जब्हाऊ लाकूड, पेटवण, सर्पण. 
इंसाफ़-पु. निर्णय, न्याय. 
इक-वि. एक. 
इकइस-वि. एकविस. 
इकट्ठा-वि. एकत्र केलेलें, जमा केलेलें. 
इकतरा-पु. एक दिवसा आड येणारा ताप. 
इकतार-वि. एकजीव, सारखें. 
इकतारा-पु. एकतारी. 
इकताला-पु. एकताल. 
इकतीस-वि. एकतीस. 
इक़दाम-पु. संकल्प, जिरादा. [पगडी. 
इकपेच-पु. दिल्ली आगन्याकडील एक 
इक़बारलू-पु. प्रताप, वेभव, भाग्य, स्वीकार. 
इकबारगी-अ. एकदम, एका तडाक्यांत, 
इक़बालमंद-वि. भाग्यशाली, प्रतापी- 
इकराम-पु. इनाम, सन्मान. 
इक़रार-पु. प्रतिज्ञा, वायदा, करार. 
इक़॒रारनासा-पु. प्रतिज्ञापत्र, करारपत्र. 
इकला-वि. एकटा. पणा. 

इकलाई-स्त्री. झिरझिरित ओढणी, एकदे- 
इकलौता-पु. एकुछता एक. 
इंकल्ला-वि. एकेरी, एकटा. 

न दर ब्न्न इजतराब 

| इकसठ-वि. एकसष्ठ, [ वचन. 

इक्लसाम-पु. प्रकार, तन््हा. क़िस्म' चें -अ. 
इकहरा-वि. ओकेरी. 
इ(ए)काई-स्त्री. ओके. 
इक्यावन-विं. एकावन. . [ काक-वंध्या. 

इकौज-स्त्री. अकच मूल असलेली स्त्री, 
इक्का-वि. अकटा, अद्वितीय. -पु. ओअंकच 

मोत्याची बाढ्झी, अक घोड्याची गाडी, 
अक्का (पत्त्यांतील), कव्ठपांतुन वेगक्ा 
झालेला पशु, लढाईत एकटा लबढ्णारा 

इक्का दुबका-वि. अकटा दुकटा. [योद्धा. 
इक्कासी-वि. एक्याएंशी. 
इक्कीस-वि. एकवीस. 
इ(ए) कक््यावन-वि. अक्कावन. 
इ (ए ) क्यासी-वि. अक्याओंशी. 
इखस्रफ़ाये वारदात-पु. नियभा प्रमाणें न्याया' 

लयांत प्रकट करण्याची गोष्ट रूपविणें. 
इखराज-पु. खर्च, अचल. 
इखराजात-पु. इख्राज चें अ. वचन. 
इ(अ)खलाक़-पु. संव्य, स्वभाव, नीति, 
इखलाक़ी क्रंदी-सामान्य बंदी. [मुर्वत. 
इखसलास-पु. मंत्री, घरोबा, प्रेम, भक्तित, 

संबंध. [गोष्ट काढणें. 
इख्तराअ-पु. आविष्कार, एकाधी नवीन 
इख्त (छित ) सार-पु. संक्षेप, 
इख्तियार-पु., अधिकार, अधिकारक्षेत्र, 

सामथथ्यं, स्वामित्व. [ मालिन्य, 
इक्तिलाफ-पु. विरोध, फरक, मनो- 
इच्छना-क्रि. स. इच्छा करणें, इच्छिणें, 
इच्छा-स्त्री. लालसा, अभिलाषा. 
इच्छाचारी-वि. स्वेर, 
इच्छित-विं. वांछित. 
इज़त (ति) राब-पु. बेचेनी. 



इजतनाथ 

इज्नत ([ति) नाब-पु. संयम. [ संक्षिप्त रूप. 
इजमाल-पु. संयुक्त अधिकार, जमविणें, 
इजमाली-वि. संयुक्त, भागीचें. 
इजरा-स्त्री. प्रचलित करणें, 

परिणत करणें. 
इजराय-पु. चालू करणें, प्रचार, अंमल. 
इजराय डिगरी-हुकुमनाम्याची बजावणी. 
इजलूास-पु. बेठक, कचेरी, सभास्थान- 
इजलास कामिल-फुलबेंच, सर्व न्यायाधीश 

अकत्र बसण्याची जागा. 
इज़हार-पु. प्रकटीकरण, साक्ष. 
इजाज्ञत-स्त्री. आज्ञा, मान्यता. 
इज्ञाफ़ा-पु. अज्नति, बचत. 
इज़ाफ़ा रलूगान-पु. सारावाढ. 
इजाबत-स्त्री. स्वीकार, मलत्याग- 
इजार-स्त्री. पायजमा, विजार. 
इज़ारबंद-पु. नाडी (दोरा). | अधिकार. 
इजारा-मुदत बंद भाडअथानें देणें, मकता, 
इजार ( रे) दार-पु. मकता घेणारा. 
इज्ज़त-स्त्री. भान, प्रतिष्ठा, आदर , अबू. 
इज्जत अतारना-अब्रू घेणें. 
इज्जत करना या वेना-मान देणें. 
इज्जत पाना-मान सन्मान मित्ठविणें. 
इज्जत बिगाड़ना-अबू धेणें. 
इज्जत रखना-अब्रू राखणें. 
इज्ज़तदार-वि. प्रतिष्ठित. 
इठलाना-क़ि. अ. अट दाखविणें, चढ़न 

जाणें, नखरे करणें. 
इठलाहट-स्त्री. अट, नखरा. 
इड़ा-स्त्री. पृथ्वी, गाय, वाणी, होमांत 

टाकप्याचें द्रव्य, स्वंग, उजबी कडील 
मुख्य नाडी, मंत्र, बुधपत्नी. 

इत-अ. येथें, जिकडे, था बाजूस. 

कार्यात 

न ंछ न. इत्थ 

इत उत्त-अ. इकडे तिकडें, 
इतना-वि. इतकें. 

इतने में-इतक्यांत- 
इतमास-पु. बंदोबस्त. 
इतसीनान-पु. विश्वास, खात्री, संतोष. 
इतराई-अ. अभिमान करून, गर्वानें, निरा- 

दर करून. 
इतराना-क्रि. अ. गवे करणें, ऐट दाखविणें! , 
इतराहट-स्त्री. ऐटी, गरव॑. 
इतरेतर--अ. परस्पर. 

इतरौहा-वि. घर्मेंडवोर, ताठर. 
इतवार-पु. रविवार. 
इतस्तत:-अ. इकडे तिकडे. 

इताअत-स्त्री. आज्ञापालन, ताबेदारी. 
इताब-पु. राग, दटावणी. 
इति-स्त्री. समाप्ति. -अ. इतकें, या प्रमाणें. 
इतिवत्त-पु. झालेली गोष्ट. 
इतेक-विं. इतकें. 
इत्तफ़ाक़-पु. योगायोग. 
इत्तफाक़ पड़ना-वेठ येणें. 

इत्तफाक़से-योगायोगा नें. [ एकी. 

इत्तफाकन्-फाक्रिया-अ. अचानक, एका- 
इत्तला-इत्तिला-स्त्री. सूचना, खबर, 
इत्तला देना-सूचना देणें. 
इत्तलानामा-पु. सूचनापत्र. 
इत्तलायश्बी-स्त्री. सूचना मिहणें. 
इत्तसाल-पु. मिसक्कणें, एकादें काम एक- 

सारखें होणें, संबंध. 
इत्तहाद-पु. एकी, मंत्री. 
इत्तिहाम-पु. दोष, आल. 
इत्तिहाम देना-आछ् घालणें, आक्षेप घेणें. 
इत्ता-त्तो-वि. इतकें. -अ. इकडें, येथें. 
इत्यं-अ. याप्रमाणें. 
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इत्यंभूत-वि. असें झालेलें, विशिष्ठ स्थितीस 
इत्यादि-इत्याविक-अ. वगरे. [ गेलेलें. 
इश्र-पु. अत्तर. 
इन्रदान-पु. अत्तरदाणी. 
इच्नफरोश-पु. अत्तर विकणारा, सुगंधी. 
इच्नीफल-पु. त्रिफव्ठा. 
इदत-स्त्री. विधवेचें ४० दिवस सुतक 

( मुसलमानी . पद्धति ), कायजानुसार 
स्त्रियांना पुननविवाहाकरितां आवश्यक 
असलेली मृदत, गणना, मोजणी' 

इृदम-स. हें 
इंदसित्थम-असेंच आहे. 
इधर-अ. इकड, यंथे 
इघरकी उधर करता-लावालावी करें. 
इधर उधर-इकडे तिकडे, इतस्तत:, जवक् 

पास, आजूबाजूला. [ होणें, 
इधर उधर होना-पक्न जाणें, उलटापालट 
इधर उधर करना-टाव्ठाटाढ करणें, अस्ता- 

व्यस्त करणें. [ होणें. 
इधरकी दुनिया उधर होना-असंभव गोष्ट 
इधर उधरकी बात-कंडी, असंबद्ध गोष्ट. 

इधर उधरकी हाौकना-थापा म!रणें. 
इधर उधरसें रहना-टिवल्या बावल्या करणें. 
इन-सवे. हथा, इस  चें अ. वचन. 

इनकार-पु. नकार, नामंजूर. 
इनफ़िकाक-पु. सुटणें, वेग होणें. 
इनफ़िकाक रेहन-गहाण सुटणें. 
इनसान-पु. मनुष्य. 
इनसानियत-स्त्री. माणुसकी, सज्जनता. 
इनाव-स्त्री. लगाम (घोडचाची) . 
इनाम-पु. पारितोषिक, | पुरस्कार. 
इनास इकरास-प्रसन्त होऊन दिलेला 
इतास करना-कृपेनें देणें, क्षमा करणें. 

इनायत--स्त्री. कृपा, दया, अनुग्रह. 

इनारा-पु. विहीर 
इनेंगिने-विं. मोजकें, थोडें 
इनक (न्कि ) शाफ-पु. भेद खुलतणें, 
इन्क्रिकाब-पु. ऋंति- 
इन्किसार-पु. नम्नता. 
इन्तज्ञाम-पु. व्यवस्था: 
इन्तज्ार-पु. प्रतीक्षा 
इन्दा-स्त्री. लेखन, लेखन शैली 
इन्शा अल्लाह तआला-अ. ईश्बराची इच्छा 
इन्साफ़-पु. व्याथ, निकाल, जिसेल तर, 
इन्सि(न्स)दाद-पु. अडविण्याकरितां केलेलें 
इन्ह-स. ट्था. [ काम. 

इफ़रात-स्त्री. विपुलता, वि. पुष्कक्क, 
इफ़लास-पु. गरिबी. 
इफ़्शा-विं. जाहीर. 
इफ्त (फ्ति) खार-पु. स्वाभिमान, प्रतिष्ठा. 
इफ्तार-पु. पारणें सोडगणें. 
इबरत-स्त्री. उपदेश. [ ठरबविष्याचें पत्र. 
इबराय नामा-पु. सोडण्याचें अथवा निर्दोष 
इबरानी-वि. यहुदी.-स्त्री. यहुदी किया 
इबलीस-पु. सेतान, पाजी. |[ हिंबू भाषा. 
इबादत-स्त्री. पूजा, प्रार्थना. 
इबादत खाना-स्त्री. देऊछ, मंदिर. 
इबारत-स्त्री. लेखन शैली, मजक्र, लेखन. 

इबारती सवाल-पु. लेखी गणित. 
इब्त (ब्ति)दा-स्त्री. आरंभ. 
इब्तदाई-वि. सुरवातीचा. 
इब्न-पु. पुत्र. 
इब्नत-स्त्री. कन्या. 
इसकान-पु. संभव, शक्ति. 
इमदाद-स्त्री. मदत. 
इमदादी-वि. मदद मितत असलेली-ला. 
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इमदादी सदरसा-मदत मितठत असलेली | इलहान-पु. उत्तम स्वर, संगीत, 
इसन-पु. यमन राग. [ शाष्य. 
इमरती-स्त्री. जिलबी. 
इसराज्ञ-पु. रोग, भर्ज' सें अ. वचन. 
इसरोज़्ञ-अ. आज. 

, इसला-पु. श्रुत लेखन. 
 इसली--स्त्री. चिंच. 
' इसशब-अ. आज रात्रीं 
' इससाल-अ. या वर्षी. 
इसाद-पु. खांब, विश्वास, आधार. 

इमासम-पु. धामिक नेता. [ खलबत्ता. 
इमाम दस्ता-पु. लोखंडी अगर पितल्ी 

. इसास वाडा-पु. ताबूत विसर्जन करण्याची 
! व ठंबण्यात्री जागा. 
इसासा-पु. फेटा, पगडी. [ शासन. 
इस्रारत-स्त्री. अमीरी, इमारत, वेभव, 
'इमसि-अ. अशा प्रकारें. 

' इम्त (स्ति) ना-पु. निषेष. 
'इस्त (स्ति) हान-पु. परीक्षा. 
इस्तियाजु-पु. विवेक. 
इम्साक-पु. तोटा, अडथव्ठा. 
इयत्ता-स्त्री. सीमा. 
इरघा-इरिपा-स्त्री. ईर्ष्या. 
इरषाद-पु. आज्ञा. 
इरसाल-पु. पाठविश्याची क्रिया. 
इराक-पु. मेसोपटामिया. 
इराक़री-वि. इराक प्रदेशांतील.--पु.घोड्यांची 
बैरादतन्-अ. हेतुपूर्वक. [| एक जात. 
इरादा-पु. विचार, संकल्प. 
इदेगिदं-अ. सभोंवती, जब पास. 
इलज़ाम-पु. आरोप, कलूंक, अपर।भ. 
इलज़ाम लगाना-नांवें ठेवणें, आरोप करणें. 
इलहाक़-पु. संबंध, मिलाफ. : 

हि. मं. को. ४ 
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इलहाम-पु. आकाश वाणी, ईश्वरी वचन... 
इलाक़ा-पु. प्रांत, राज्य, संस्थान, संबंध.. 
इलाक़ेदार-पु. जमीनदार. 
इलाज-पु. औषध, चिकित्सा, युक्ति. 
इलायचो-स्त्री. वेलदोडा. 
इलायची डोरा-पु. वेलदोड्याचा गुच्छ, 
इलायची दाना-पु. वेलदोड्याचा दाम्ा.. 
इचायची पंड-पु. एक रानफढ्, 
इ(अ) लाबा-अ. शिवाय: 
इलाही-पु. ईश्बर.-वि. ईश्वराचें. 
इलाही खचे-पु. उधछपट्टी. 
इलाही गज्ञ-पु. अकबरानें चालू केलेला मज. 
इलाही मुहर-वि. जसाच्या तसा, शुद्ध.-स्त्री. 
इलाही रात-स्त्री. जागरणाची राजन, [ठेव, 
इल्त (हित ) जा-स्त्री. प्रार्थना. 
इल्तिवा-पु. स्थगित: 
इल्ति (लत )मास-पु. निवेदन, विनंति. 
इल्म-पु. ज्ञान, विद्या, विज्ञान. 
इल्मदो-पु. विद्वान. 
इल्लत-स्त्री. रोग,अपराघ, भानगड, कारण, 

उणीव, वाईट सबंय, आरोप. 
इल्ला-पु. पुठी, मस. -अ. परंतु, नाहींतर, 
इल्लिलाह-हे ईइवरा मदत कर. [ शिवाय, 
इल्ली-स्त्री. अंड्यांतुन बाहेर पडताच अस्- 

लेलें मुर्गी चें रूप. " 
इब-अ. सारखा. 
इृद्दरत-स्त्री. सुख, चेन. 
इद्याअत-स्त्री. प्रसिद्धि, प्रकाशन, 
इशारतन्-अ. संकेतानें. | आधार, गुप्त प्रेरणा. 
इशारा-पु. संकेत, संक्षिप्त कथन, सुक्ष्म. 
इशक़-पु. प्रेम, अनुराग, आसक्ति.. 
हृश्कपेजे।-पु. तांबडी फु्ें असगारी एक बेल; 
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इश्तिआालू-पु. उत्तेजन, भडकप्याची क्रिया. 
इश्तियाक्र-पु. अनुराग, आतुरता. 
इदत (हित) हार-पु. जाहिरात. 
इधण-स्त्री. कामना. 
इष्ट-वि. इच्छा झालेली, पाहिजे असलेला. 
इछ्ट देव-पु. आराध्य देवत. 
इस-स वे. हथा. 
इस दरक़-पु. इतकें कांहीं. 
इसपंज-पु. स्पंज. 
इसपात-पु. पोलाद. [ औषधी बी. 
इसब गोर-पु. इराणांतील एका झाडाचें 
इसराफ-पु. धनाचा अपव्यय, फाजील खर्च. 
इसरार-पु .आग्रह, हट्ट. 
इसलाम-पु. मुसलमानी धर्म. 
इसलाह-रत्री. संशोधन, शोध लछावसणें. 
इसहाल-पु. जुलाब, रेच, 
इसारत-स्त्री. संकेत. 
इसे-स. ह्याला. 
इस्क्तात-पु. पतन. 
इस्क्ाते हमल-पु. गर्भपात. 
इस्त(स्ति)क़ बालू-पु. स्वागत, भविष्यकाल. 
इस्त ( स्ति ) ग़ासा-पु. फिर्याद. 
इस्स (स्ति)द्ुआ-स्त्री. विनंती. 
इस्तमरार-पु. स्थायित्व, निरंतर अधिकार, 

. कमजास्त न होणारा सारा. 
इस्तमरारी-वि. नित्य, नेहमींचा. 
इस्तमरारी बंदोबस्त-कायमधारापद्धति. 
इस्तलाह-पु. पारिभाषिक शब्द. 
इस्तेहकास-पु. दृढता, समर्थन. 
इस्तिजा-पु. लघवी नंतर' इंद्रियाला छाव- 

लेछा विटकरीचा तुकडा (मुसलमानी 
किया), हातपाय घुणें, चूछ भरणें. 

इस्तिजा लड़ना या लड़ाना-अत्यंत मैत्री 
इस्ति (स्त)कलाल-पु. धैर्य, दृढता, [करणें. 
इस्तिरी-स्त्री. इस्तरी, स्त्री. 
इस्तिलाह-स्त्री. परिभाषा.. 
इस्तिलाही-वि. पारिभाषिक. 
इस्ति (स्त) स्ना-स्त्री. अपवाद, अस्वीकार. 
इस्तीफ़ा-पु. राजीनामा, त्यागपत्र. 

इस्तेदाद-स्त्री. योग्यता (विद्येची ), सामर्थ्य, 
इस्तेमाल-पु. उपयोग. | निपुणता. 
इस्तेमाली-वि. उपयोगी, जुना, प्रचलित, 
इस्पंद-पु. मोहरी. 
इस्म-पु. नांव- 
इस्म बामुसथ्मा-यथा नाम तथा गण. 
इस्स नवीसी-स्त्री. केसमध्यें साक्षीदारांच्या 

नांवाची यादी देणें, नांवें लिहिणें. 
इन्लाह- स्त्री. संशोधन, दाढीचे केस. 
इह-अ. यथें, 
इह॒तिमाम-सत्री. प्रयत्न, व्यवस्था, निरीक्षण, 
इह॒तिशत-स्त्री. सावधानता, बचाव. 
इहलोला-स्त्री. अवतार कार्य. 
इहसान-पु. तपकार, 
इहा-अ. येथें 
इ(अ) हाता-पु. आवार. 

€ 

[१] 
इंगुर-पु. हिंगूल्,, शेंदूर. 
इंचना-क्रि. स. ओढणें. 
इंट-स्त्री. वीट, चोकट (पत्त्यांत). [करणें. 
इंट चुनना या जोड़ना-विटेचें बांधकाम 
ईंट पाथना या पारना-विटा पाडणें. 
इंट का छल्ला देना-कच्च्या भितीला जोडन' 

एक विटी भित रचणें, 
इत्तिजेका देला-कवडी किमतीचा माणूस. | इंदसे ईंट बजना-विध्वंस होगें. 
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इईंटसे ईंट बजाना-उध्वस्त करणें. 
(डेढ़ या ढाई) ईंटकी मसजिद अलग 

बनान/-निराछठाच पंथ काढठणें, सग- 
व्यांच्या विरुद्ध वागणें. 

(गुड़ दिखाकर) ईंट का ढेला सारना- 
नांदीं छावून फसविणें. 

ईंट पत्थर-दगड (व्यंग), कांहीं नाहीं. 
: इंड्री-स्त्री. चुंबल्: 
' इंघन-पु. सर्पण, जलण. 

-: ईख-स्त्री. ऊंस. 
ईखना-क्रि. स. पाहाणें. 

. ईछन-पु. डोढा. 
: ईछना-क्रि. स. इच्छिणें, 
. ईज्ञा-स्त्री. इजा, दुखापत- [ करणें. 

' ईजा पहुंचाना-क्रि. स. त्रास देणें, दुखापत 
: ईजाद-स्त्री. शोध, आविष्कार. 
. ईजाब-पु. विनंति, ठराव. 

ईठ-पू. मित्र, प्रियजन. 
ईठना-क्ि. स. इच्छा करणें. 
ईढि-स्त्री. मँत्री, प्रयत्न: 
ईठो-स्त्री. बरछी. 
ईति-स्त्री. प्रवास, युद्ध, शेती वरील सहा 

संकटे. (अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उंदीर, 
टोल, कीड, पर व स्वसेन्यपीडा. ) 

ईद-स्त्री. प्रतिपदेची रात, मुसलूमानी सण. 
ईद का चोद-उंबराचें फूल. [ जागा. 
ईदगाह-पु. ईदच्या दिवशी नमाज पढण्याची 
ईदी-स्त्री. सणाची भेंट, सणाची प्रशंसा 

असलेली कविता, ही कविता ज्या 
वेलबुटीच्या कागदावर लिहिली जाते 

तो कागद, या कवितेनिमित्त शिष्यांनीं 
दिलेली गुरुदक्षिणा. 

ईसन-पु. यमनराग. 

- ५१ - उंगली 

इईमान-पु. घर्मावर विश्वास, सद्वृत्ति, धर्म, 
ईमानकी कहना-सत्य सांगणें. . [सत्य, 
ईमान ठिकाने न होना-धर्म भावना चछणें. 
ईमानसें फर्क आना-मन चढणें. 
ईसान लाना-श्रद्धा ठेवणें. 
ईसानदार-वि. विश्वासू, प्रामाणिक, खरें 

बोलणारा, सत्यानें वागणारा, विश्वास 
ईरखा (ईर्षा )-स्त्री. ईर्ष्या... [ ठेवणारा. 
ईरान-पु. इराण देदाय- 
ईर्ष्या-स्त्री. दुसन््यांचा उत्कर्ष सहन न होगें, 
ईर्ष्यालु-वि. ईर्ष्या करणारा. [ द्वेष: 
इंल-पु. एक जंतु. 
ईश-स-पु. स्वामी, आत्मा, राजा, ईश्वर, 

महादेव, अकराची संख्या, आर्द्रो नक्षत्र, 
एक उपनिषद, पारा. -वि. ताब्यांत 

ईशता-स्त्रि. स्वामित्व, प्रभुत्व. [ठेवणारा. 
इंशान-पु. स्वामी, सूर्य, अधिपति, शंकर, 

अकरा रुद्रांतील एक, ईशान्य दिशा, 
ईंशानी--स्त्री. पावंती. [ झमी. 
इंषना-णा-सत्री. स्त्रीपुत्रावरील आसकित्ति, 

जलदी. 

ईषा-स्त्री. रथाचा व नांगराचा दांडा, 
ईसरगोल-पु. इसब गोल. 
इंसा-पु. रिव्स्ती धर्मसंस्थापक. 
इंसान-पु. पहा ईशान. 
इंसामसीह-येशू रिव्रस्त- 
इंसाई-वि. रित्रस्ती. ' 
ईहा-स्त्री. प्रयत्न, उद्योग, इच्छा. 

[ड़] 
उंगनी-स्त्री. वंगण लावण्थाची क्रिया. 
उंगल-स्त्री. अंगुल (माप). 
उंगली-स्त्री. बोट: 



उंगली 

जंगली उठना-निदा होणें. 
उंगली उठाना-दोष काढणें, निदा करणें, 

वाकड्या नजरेनें पाहणें. , 
जंगली करना-त्रास देणें, नकोसे करणें. 
उंगली चटकना-बोटे मोडणें, शाप देणें'. 
उंगलो चमकाना या नचाना- हातवारे 

करणें. [ काढणें. 
उंगली बेंकर निकारूना-धर्शातून बाहेर 
(सापके म्हमें ) उंगली देना-अचाट कृत्य 

करणें. [ घरतां मनगट धरणें. 
उँगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना-बोट धरतां 
उँगलियोंपर नचाना-बोटावर नाचविणें. 
(पांचों) उँगलियां घीमसें होना-चांगला 
उँगलो रखना-दोष काढणें. [ लाभ होणें. 
उंगली लगाना-शिवणें, बोट लावणें, हात- 
उँंधघाई-स्त्री. डुलकी.. [| भार छावणें. 
उँधाना-क्रि. स. झोंपविणें. 
उचन-स्त्री. खाटेच्या पायतणाची दोरी. 

उंचना-क्रि. स. खाटेच्या पायतणांची दोरी 
उंचाई-स्त्री. उंचपणा. [ खेंचणें. 
उचाव-पु. उंची. 
उँचास-वि. एकुणपन्नास. 
उँछ-स्त्री. उदरनिर्वाहाकरितां खत्दभांतील 

उरलेलें धान्य गोकछा करण्याचें काम. 
उजेला-पु. उजेंड. 
उड्ेलना-क्रि. स. उपडें करणें, ओंतर्णे. 
डंदुर-पु. उंदीर. 
उंह-भ. तिरस्कार किवा बेपर्वाई सूचक 

शब्द, वेदना सूचक शब्द. 
उ-पु. ब्रम्हा, नर.-अ. सुद्धां. 
उअना-करि. अ. उगविणें, उदय होगें, 
उक्ण-वि. ऋणमुक्त. [ उपजणें. 
उकचन-पु. मुचकुंदाचें फूल. 

उखटना 

उकचना-क्रि. अ. उचकटणें, जागा बदलणें, 
उकटना-क्रि. स. पहा उघटना. [ उठून पछणें. 
उककदा-वि. केलेला उपकार वारंबार बोलून 

दाखविणारा, आपण केलेला उपकार 
किवा दुसप्यानें केलेला अपराध वारंवार 
बोलन दाखविणारा. [ रानें सांगणें. 

उकटापुरान-झाल्या गेल्या गोष्टी विस्ता- 
डकठना-क्रि. अ. सुकणें, सुकून लाकडा- 
उकठा-वि. सुकलेलें. | सारखें होणें. 
उकड़ुं-रू-पु. उकिडवें. 
उकताना-क्ि. अ. कंटाछणें, घाई करणें, 
उकति-स्त्री. उक्ति. 
उक़बा-पु. प्रलय, परलोक- 
उकलना-क्रि. अ. वेगछे पडणें, उकछणें. 
उकलाई-स्त्री. ओकारी. 
उकलानए-क्रि. अ. ओकणें. 
उकवथ-पु. इसब. 
उकसना-क्रि. अ. वर येणें, अंकुर फुटणें, 

खलणें, शिवणीचा दोरा तुठणें. 
उकसाना-क्रि. स. बर करणें, दिव्यादी वात 

वर॑ सारणें, उत्तेजित करणें, दूर सारणें, 
उकसोंहा-वि. विकास पावणारा, उन्नत. 
उक्राब-पु. गरूड पक्षी किवा गिघाड. 
उकासना-क्रि. सं. वर ओढणें, खोदून वर 

फेकणें, उघडरणें. 
उकेलना-क्रि. स. ततापासून बर उचलूणें, 

उसकटणें, लरूपटलेल्या वस्तु वेगठ्या 
डकौना-पु. डोहाके- [ करणें. 
डउकत-वि. सांगितलेलें. 
उक्ति-स्त्री. वचन, चमत्कारपूर्ण कथन. 
उक्दा-पु. गांठ, समस्या, कोडें. 
उखटना-करि. अ. पाय लटपटणें, -क्रि. स. 

कुरतडगें. 



उखड़ना *- ऐु्ने ०« उचनि 

उखड़ना-क्रि. अ. उन्मकूत पडणें, गाणें बेसूर 
होणें, बेगढें होणें, तुटर्णें' ह 

उखड़ी उखड़ना-गमजा चालणें. 
. उखलड़ी २ बातें फरना-विरकतीनें बोलणें, 
.. उडवाउडवी' करणें, 
: उखड़ी पुखड़ी सुनाना-तोंड टाकून बोलणें. 
: (दस) उखड़ना-प्राण जाणें, दम उखडणें 
:. (कुस्तीत). [ पढून जाणें. 
: (पाँव) उखड़ना-एक जाग! ठाम नसणें, 
उसडवाना-क्रि. स. उखडविणें, उपटविपणें. 

, उखमज-पु. उष्णतेमुक्ठे उत्पन्न होणारे जीव 
!. (ढेकृण वर्गरे). [ दिवस. 
: उखराज-पु. उसाच्या पेरणीचा' पहिला 
* उखल-पु. उखत्ठ. 
' उखली-स्त्री. उखछी. 
' उखाड-पु. उच्चाटन, उन्मूलन, तोड. 
« उखाड़ना-क्रि. स. उपटणें, उकरणें, भडक- 
:  विणें, विखरणें, बाजूस सारणें, नष्ट करणें. 
: (गड़े मुर्दे) उखाड़ना-झाल्या गेल्या गोष्टी 

' (पेर) उखाड़ देना-हटविणें. [पुन्हां काढणें. 
उखाड-वि. चुगलखोर.. [ नष्ट करणें. 
उखेड़ (र) ना-क्रि. स. उपटणें,, हटविणें, 
उखेलना-क्रि. स. लिहिणें, चित्र काढणें. 
उगटना-क्रि. स. वारंबार सांगणें, टोमणा 

मारणें. [ उत्पन्न होणें. 
उगता-क़ि. अ. उगवरणें, अंकुर फुटणें, 
उगलना-क्रि. स. पोटांत गेलेली वस्तु 

ओकून बाहेर काढणें, तोंडांतील वस्तु 
थुंकन बाहेर टाकणें, दुसन््याता पच॑- 
बिलेला भाल नाइलाजानें परत करणें, 
गुप्त गोष्ट प्रकट करें. 

उगल पड़ना-बाहेर पडरणें, 

(जहर ) उगलना-कडू बोलणें. 

उगलवाना-उगलरूाना-कि. स. ओकवियें, 
कबूल करविणें. 

उगाना-क्रि. स. उगविणें, प्रगट करणें. 
उगार-ल-पु. थुंकी, कफ. 
उगालदान-पु. पिकदाणी. 
उगाहना-क्ि. स. वसूल करणें. 
उगाही-स्त्री. वसूली, वसूल केलेला पैसा. 
उगिलना-क्रि. स. पहा  उगलना. * 

उद्य-वि, प्रचंड. -पु. महादेव, बचनाग 
विष, केरठ देश, क्षत्रिय पिता व छूद्ग 
माता यांच्यापासून उत्पन्न झालेला पुत्र, 

उग्रदलक-पु. जहालपक्ष. [ सूर्य. 
उघटना-क्रि. स. झालेल्या गोष्टी पुल्हा पुन्हा « 

सांगणें, दुसत्याला बरें बाईट बोलणें, 
ताल देणें. 

उधघटा-वि. उपकार बोलून' दाखविणारा. 
उधघड़ (र) ना-क्रि. अ. खुलणें, उघडें होगें, 

प्रगट होणें, गृप्त गोष्ट प्रगमट होणें, 
विवस्त्र होणें. 

उधाड़ ( र) ना-उघेलना-क्रि. स. खुलें करणें, 
मोकछें करणें, प्रगट करणें, गुप्त गोष्ट 
उघडकीस आणणें, नग्न करणें, 

उचकन-पु. एक बाजू उंच करण्याकरितां 
दिलेला टेका. [ उडी मारणें. 

उचकना-क्रि. अ. टांचा उचलून' उंच होणें, 
उचकाना-क्रि. स. उचकणें, वर करणें. 
उचक्का-पु. चोर, बदमाश. [ बिचक्णें. 
उचटना-कि. अ. वेगछें होणें, विरक्त होणें, 
उचटाना-क़ि. स. उच्चाटन करणें, वेग 

करणें, विरक््त करणें, बिच्रकविणें. 
उचड़ना-क्ि. अ. चिकटलेल्या वस्तु वेगछ्या 

होणें, जाणें, पलून जाएें. 
उचनि-स्त्री. वर येण्याची क्रिया. 



उचरंग 

उचरंग-पु. उडणारा किडा, पतंग (किडा ) 
उचरना-क्रि. अ. उच्चारणें. 
उचाट-पु. उदासीनता- [करणें. 
उचाटना-क़ि. स. उच्चाटन करणें, विरक्त 
उचाड़ना-क्रि. स. उपटऐणें, चिंकटलेल्या 

वस्तु वेगबा करणें. 
उचाना-क़ि. स. उंच करणें. उठविणें. 
उचापत-पु. उधारी, “विश्वास. 
उच्चारना-क्रि. स. उच्चारणें. 
उचित-वि. योग्य. 
उच्चेलना-क्रि.स. लपटलेल्या वस्तु वेगढ॒या 

करणें, थर वेगछे करणें. 
उच्च-विं. उंच, श्रेष्ठ. 
उच्चता-स्त्री. उंचपणा,भश्रेष्ठता, उत्तमपणा. 
उच्चाट-पु. उच्चाटन, उदासीनता. 
उच्चारण -पु. उच्चार. 
उच्छू-स्त्री. ठसका, ढांस (पितांना किवा 

खातांना ) . 
उछंग-पु. मांडी, छाती. 

उछलना-उछरना-तकि. स. बागडणें, प्रसन्न 
होणें, चिन्ह पडणें, तरंणें, उकछ्णें, 
प्रकट होणें. [ क्रिया. 

उछलकद-स्त्री. अधीरता, बागडण्याची 
उछलकूद करना-उत्साह दाखविएें. 

उछलवाना-उछलाना-कि. स. उमडविणें, 
उसक्विणें, बागडण्यास भ्रवृत्त करणें. 

उछार (ल)ना-क्रि. स. उडविणें', वर 
फेकणें, प्रकट करणें, 

उछाल-र-स्त्री. उडी, वर उठण्याची क्रिया, 
ओकारी, पाण्याचे तुषार. 

उछाल भरना-लांब उडी मारणें. 
उछालछ क्का-वि. व्यभिचारिणी- 
उछाला-पु. उकल्ठी, ओकारी. 

ल्जन पड ब्ब् उजालेका 
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उछाह-पु. उत्साह, उत्सव, इच्छा, जेनांची 
उजट-पु. पर्णकुटी, झोपडी. [| रथयात्रा. 
उजड़ना-क्रि. अ. नाश पावणें, वराण होणें, 

अस्ताव्यस्त होणें. ः 
उजड़वना-क्रि. स. उध्वस्त करविणें, 
उजड्ड-वि. असभ्य, उध्दट. 

उजड़ा-वि. उजाड झालेलें, [मूर्ख 
उजब (बु)क-9. तार्तरजात.-चि. अडाणी, 
उजरत-स्त्री. मजूरी, भाडें. 
उजरतपर देना-स्त्री. भाडचानें देणें. 

उजरना-क्रि. अ. ओसाड पडणें, उध्वस्त 
उजरा-वि. उजल, स्वच्छ पांढरा. [होणें. 
उजराना-क्रि. स. स्वच्छ करविणें, उजका 

देवविणें, -क्रि. अ. साफ होणें. 
उजरे-वि. पांढरें, स्वच्छ, उजाड झालेलें. 
उजलत-स्त्री. शीक्षता, जलदी. 

उजलना-क्ि. अ. प्रकाशणें, प्रगट होणें, 
उठुनः दिसणें. 

उजलवाना-क्रि. स., उजकछा देवविणें. 
उजला-वि. पांढरा, स्वच्छ, 
उजागर-वि. प्रकाशित, प्रसिद्ध. 

उजागरा-पु. जागरण. 
उजाड़-पु. ओसाड स्थान, जंगल, मोडक- 

छीस आलेली जागा.-वि. उध्वस्त, 
निर्जन- ( करणें. 

उजाड़ना-क्ति स. विध्वंस करणें, नष्ट 
उजान-अ. प्रवाह्मच्या उलट. 
उजार-पु. पहा  उजाड़ 
उजारा-पु. प्रकाश. -विं. कातिमान. 
उजालना-क्रि. स. उजका देवविणें, पेटविणें. 
उजाला-पु. पहा, उजारा:' 

उजालेका तारा-शुकग्रह. 



उजारी 

उजारी-ली-स्त्री. चांदणें, 
उजाली रात-चांदणी रात्र. 

उजास-पु. उजेड. 
उजियार-रा-ला-पु. उजेड. [ प्रकाशयुक्त: 4 
उजियारी-स्त्री. प्रकाश, चांदणी- 
उजेल।-पु. उजेड. 

: उजेनी-स्त्री, उज्जयिनी- 

' उद्ध--पु. हरकत, क्षमायाचना, निर्मित्त, 
'... विनयपूर्वक विरोध. 

उच्ध-दारी-स्त्री. कोर्टांत एकाद्याच्या माग- 
णींत स्वत:ची अडचण सांग, 

: उद्यमाज़रत-क्षमेची प्रार्थना. 
» उज्ज्वल-वि. स्वच्छ, निर्मल, चमकदार. 
. उल्लकना-क्रि. अ. उडी मारणें, पहाण्या- 

करितां उंच' होणें, चकित होणें, वर 
उठणें' 

उमझ्ललना-क्रि. स. ओतण्ें, पातछ पदार्थ 
वरून ठाकर्णे. -क्रि. अआ. भरून' वाहणें, 

.... बाढणें 

'. उच्लोकना-क्रि. अ. डोकावणें, टांचा उचलन 
पाहाणें, चकित होणें. बर उठणें' 

उप्लिला-स्त्री. उकछलेली मोहरी, शेतांतील 
मातीचें टकाड. 

उटकना-क्रि. स. अंदाज करणें. 
उठंग-विं. तोकडें (बस्त्र.) 
उर्टंगन-पु. एकप्रकारची पाले भाजी. 
उठकनाटक-वि. ओबड धोबड. 
उठेंग जाना-टेकून' बसणें, लवंडर्ें. 
उठंगन-पु. टेकू, आधार. 
उठेंगना-क्रि, अ. ओठंगून बसणें. 
उठंगाना-क्ि. स. दरवाजा बंद करणें, 
उठना-क्रि. अ. उठणें. [टेकून ठेवणें. 
उठ जाना-क़रि. अ. मरणें, नष्ट होणें, बंद 

उड़न खोला 

होणें, भाडचानें जाणें. 
उठती कोंपक-तरुण. 

उठती जवानीं-तारुण्याचा प्रारंभ. 
उठते बेठते-सर्व प्रसंगीं. 
उठना बेठना-स्त्री. उठाबशा, खटाटोप. 
उठल्लू-वि. उनाड. [ उचलवबिषें, 
उठवाना-क्रि. स. उठविर्ण, जागें करें, 
उठाईगीर-विं. चोर, बदमाश. 
उठाऊ-चूल्हा-वि. अस्थिर. 
उठान-स्त्री. उठणें, पूर, आरंभ, खर्च. 
उठाना-क्रि. सं. उठविणें 
उठा देना-क्रि. स. उडविणें, खर्च करणें' 

उठा धरना-पुढे जाणें' प्र 
उठा रखना-बाकी ठेवणें, कसर ठेवणें 
उठाव-पु. वाढ, प्रारंभ, खर्च, मेहरापीच्या 

पायाच्या मध्यापासून टोंकापयतचें 
लंबांतर 

उठावा-वि. भटक््या, अस्थिर. 

उठौनी-स्त्री. उचलण्याची मजुरी, उधा- 
रीचा व्यवहार, बयाणा. 

उडंकू-वि. चालता फिरता, उडणारा. 
उड़ आना-पतछत येणें. 

उड़ काटना-क्रि. अ. अप्रिय 
-क्रि. स. उडून चावणें. 

उड़ चलना-क्ि. अ. झपाटयानें चालणें, 
कुमार्गंगामी होणें, स्वादिष्ट होणें. 

उड़ता बनन-होना-पसार होणें, 
उड़ती खबर-गप्प, अफवा. 

उड़द-पु. उडीद. 
उड़दपर सफंती-धु लीवर सारविगें. 
उड़न-स्त्री. उड़्डाण. 

| उड़न खटोला-पु. विमान. 

बाटणें, 
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उड़न ग्रोला-पु. वायबार. 
उड़न छू-वि. गुप्त. 
उड़न झोई-स्त्री. थाप, भुलवणुक, झोला. 
उड़न फल-पु. उडण्याची शक्ति देणारें फल. 
उड़त फाखता-वि. मूर्ख, भोव्ठा. 
उड़ना-क्ि. अ. उडणें, खर्च होणें, हरवणें, 

फडफडणें, पछणें, वेगछें होणें, जाणें, 
भोगणें, रंग फिकका पडणें, एकाद्यावर 
मार पडणें, फसविणें, घोडयाचें चौखूर 
उधकछणें, उडी मारणें. 

उड़ब-पु. पांच स्व॒राचा एक राग. 
उड़वाना-क्रि. स. उडवावयास लावणें, 
उड़सना-क्रि, अ. बिछाता उचलएें, नष्ट 

होगें. | उधवया. 
उड़ाऊ-वि. उडणारा, खर्च करणारा, 
जड़ाका-उड़ाकू-विं. उड़ूं शकणारा. 
जड़ान-स्त्री. उदड्डाण, उडी, एका दर्मांत 

धांवतां यईल इतके अंतर, मनगट. 
जड़ान मारता-थापा मारणें. 
उड़ाना- क्रि. सं. उडविणें, गुपचुपष हस्तगते 

करणें, लांबविणें, चट्ट ,करणें, नष्ट 
करणें, काढून टाकणें, उपभोगणें, प्रहार 
करणें, नाश करणें, दोष देणें, विषय 
बदलर्ण, टाछणें, कापून' दूर फेंके. 

उड़ासना-क्रि. स. अंथरूण गोत्ठा करणें. 

एकाद्या वस्तूचा नाश करणें, बसण्यांत 
किंवा झोपेंत विधघ्नः आणणें. 

उड़िया-वि, ओरिसा देशचा. 
उड़ोसा-पु. ओरिसा. [ मडक््यांची नाव. 
उड़प-पृ. नौका, चंद्र, मोठा भरुड़, बिब्बा, 
उड्स-पु. ढेकूण. 
उड़ेनी-स्त्री. काजवा...[ आधार घंणें. 
उद़कना-क्रि, स. ठोकर खाणें, थांबणें, 

उतराता 

उद़काना-क्रि.स. टेकूत ठेवणें, टेका देकब 
बसविणें. [ बरोबर जाणें. 

उठ़रना-क्रि. अ. विवाहित स्त्री पर पुरुषा- 

उढ़्री-स्त्री. उपपत्नी. 
उढ़ाना-क्रि. स. पांघरविणें, 
उढ़ारना-क्रि. स. परस्त्रीस पकविणें, 
उढ़ाबनी-उढ़ौनी-स्त्री. ओढणी- 
उतंक-पु. एक ऋषि. 
उतंग-थि. उंच, श्रेष्ठ. 
उत-ते-अ. त्या बाजूला. 
उतकरष-पु. उत्कर्ष. 
उतन-अ. तिकडे, 
उतना-बिं. तितके. 

उतपत्ति-स्त्री. जन्म. 
उतपात-पु. आपत्ति, उपद्रव, अशांति, दंगा. 
उतर-पु. पाहा उत्तर, 
उतरन-स्त्री. जुने कंपड. 
उतरना-क्रि, अ. उतरणें, ओहोटी लागणें, 

निखछणें, फिक्के पढणें, बसूल होणें, 
पार होणें, अधिक होणें (आंबा), 
वर्ष किवा महिना संपत यरणें, 

फाटणें' (दूध), उद्बेग दूर होणें, 
काम पूर्ण होणें, भाव कमी होणें, 
मुक्काम करणें, नक्कल होणें, ओढणें, 
अंकित होणें,मु्ें मरणें, जन्म ेणें. 

उतरकर-खालच्या दर्जाचा. 
(चित्तसें ) उतरना-विसरणें, अप्रियः होणें, 
(चेहरा ) उतरना- तोंड उत्तरणें. 
उतरवाना-क्रि, स. उतरविणें. 
उतराई-स्त्री. उतरणें, नदीपार जाण्याचा 

खर्च, उतार. 
उतराना-क्रि .ज. पाण्यावर येणें, उत जाणें, 

प्रगट होणें, पोहणें. हि 
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उतरायलरू-वि. उतरलेलें, 
उतराव-यु. उतार. 
उतलाना-कि. अ. उतावक्ली करणें. 

उताईल--यल-वि. उतावीछ. 

उतान-वि. उताणा. 
उतार-पु. उतरण, उतरण्याची क्रिया, 
: एकाद्यावस्तूच्ी लांबी रुंदी कमी होणें, 

उतारा, ओहोटी, हलका, कमतरता, 
नदीमधून चालत पलीकडे जाण्यासरखें 
स्थान, विष उतरण्याची वस्तु किया 

उतार चढ़ाब बताना-फसविणें. [ प्रयोग: 
'उत्तारन-स्त्री. उतरलेलें जीण वस्त्र, 

उतारा, निक्ृष्ट वस्तु. 
छतारना-क्रि. स. उतरणें, प्रतिकृति 

बनविणें, लिहिण्पाची नक्कल करणें, 
चिकटलेल्या वस्तु दूर करणें, उकलणें, 
उसवर्णें, थांबविणें, ,उतारा करणें, 
ओवालून टाकणें, वसूल करणें, पिणें, 
वाद्यांची दोरी किया तार सैल करणें, 

“ सत्व काढणें, नदीपलीकडे पोंचविणें. 
उतारा-पु. उतारा, उतरण्याची जागा, 

. उतरणें, पडाव, नदीपार करण्याची 

उतारू-वि. तथार, तत्पर. [| क्रिया. 
उतारू होना-प्रवृत्त होणें. 
उतावरलू-अ. जलदी. 

उतावला-विं. उतावछ्ठा, चंचल. 

उतावली-स्त्री. उतावढ्वी. [ केलेला. 
उतृण-विं. ऋणमुक्त, उपकाराची फेड 
उतें-अ. त्या बाजूला. 
उत्कंठा-स्त्री. प्रबल इच्छा, एकादें काम 

ताबडतोब करण्याची इच्छा. 

उत्कर्ष--पु. प्रशंसा, श्रेष्ठता, समृद्धि. 
उत्कीर्ण-वि, खोदलेलें, लिहिलेलें. 

उत्कृष्ट-वि. उत्तम. 

उत्कोच-पु. लांच. 
उत्तम-विं. चांगला, सर्वाति श्रेष्ठ. 
उत्तसर्ण-पु. घनको, सावकार. 
उत्तर-पु. उत्तर दिशा, उत्तर (प्रश्नाचें), 

बहाणा, प्रतिकार, एक काव्यालंकार. 
“वि. मागचा, बंरचा, श्रेष्ठ. -अ. 
मागें, बंतर. 

उत्तरदाता-यी-पु. जबाबदार माणूस. 
उत्तरदायित्व-पु. जबाबादारी. 
उत्तराधिकार-पु. वारसा. 
उत्तराधिकारी-पु. वारस, पट्टशिष्य, ग्रादी- 
उत्ता-वि. तितकें. [ बर बसणारा. 
उत्तान-वि. उताणा, चित. 
उत्तीर्ण-वि. पार, मुकत, पास. 
उत्तुंग-वि. फार उंच. 

उत्तू-पु. कपड्यावर चिन्ह करण्यावें एक 
हत्थार, खडी काढ्ण्याचा ठसा. “वि. 
नशेत चूर. 

उत्त करना-खूप मारणें, खडी काढणें. 
उशृगर पा कपड्थावर यंत्रानें वेलबूट्टी 
उत्तृकदश | वरगरे काढणारा मनुष्य, 
उत्तेजन - पु. प्रोत्साहन. 
उत्तेजना-सुत्री . तीत्र वेग, उसत्ठी. प्रोत्साहन, 
उत्थान-पु. उदय, उत्पत्ति. 
उत्पत्ति-स्त्री. जन्म, सुष्टि, आरंभ, 

प्रयत्न, उत्साह, आनंद, युद्ध, सैन्य, 
पराक्रम, अंगण, हू, यशस्थान, ग्रंथ, 
रोगाचे कारण, मलविसर्जन, कुदुंब 
किवा राज्य रक्षण, जागृति: 

उत्पन्न-विं., घडलेलें, जाणलेलें, मिल्ठ- 
विलेलें, जन्मलेलें, 

उत्पात-पु. उपद्रव, अशांति, दंगा. 



ज्त्स 

उत्स-पु. झरा, जलमय ठिकाण. 
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प्रफुल्लित, सांग्रितलेलें. 

उत्सव-पु. धामधूम, मंगल समय, आनंद. | उदुंबर-पू. उंबर, उंबरठा, नपुंसक, एक 

उत्साह-पु, उत्साह, हिम्मत: 
उत्सुक-वि. उत्कंठित. 
उशथपना-क्रि. स. उच्चाटन करणें, उठविणें. 

उथलूना-क्रि.अ. डगमगणे, उलटणें, थरकांप 
होणें, उधर होणें. -तक्रि. स. खालीं वर 
करणें. [ उल्टा पालट. 

उथल-पुथलू-स्त्री. उलटा पाकूट, -विं. 

उथला-विं. उथव्ू. 
उदंत-वि. दांत नसलेला. -पु. बातमी. 

उदक-पु. पाणी. 
उदग्ग-विं. उन्नत, उम्र. 
उदप्र-वि, टोंक आलेलें, उंच, पूर्ण, मोठें, 

उत्कृष्ट, जोराचें, भयंकर, श्षुब्ध, 
बलाढथ, तीक्, स्पष्ट, 

उदथ-पु. सूर्य. 
उदधि-पु. समुद्र, घागर, ढंग. 
उदमदना-क्रि. अ. उन्माद चढ़णें. 
उदय-पु. वरयेणें, उच्नति, उगम, उदयाचल- 
जदयसे अस्त तक-सात्या जगांत. 
उबर-पु. पोट, मध्य, आंतील भाग. 
उदरना-क्रि. अ. फाटणें, छिन्न भिन्न होगें. 

उदवेग-पु. पाहा उद्देंग.' 
उदार-विं. दाता, श्रेष्ठ, उदार हृदयी, 

सरछ मनाचा. [ पाडणें, 
उदारना-क्रि. स. फाडणें, चिरणें, तोडणें, 
डउदास-वि. विरक्त, तटस्थ, ढुःखी. 
उदासी-स्त्री. खिन्नता, दु:ख. -पु. विरक््त 

पुरुष, नानकशाही साधूचा एक पंथ. 
उदासीन-वि. विरकक्त, भांडणापासून 

अलिप्त, तटस्थ, प्रेमशून्य. 
उद्दित-वि. उगवलेला, प्रकट, उज्वल, 

प्रकारचें कोड, मोहरी, क्रमि. 

उद-पु. शत्रु. 
उद्दुल-पु. अवज्ञा, विमुख. 
उद्दुलहुक्मी-स्त्री. आज्ञाभंग- 

उद्दे-दौ-पु. उदय. [ उत्तम. 

उदोत-पु. प्रकाश. -वि. प्रकाशित, शुभ्र, 

उद्गार-पु. उकछी, ओकारी, थुंकी, ढेकर, 
पूर, घोर शब्द. 

उद्घाटन-पु. उधडणें, प्रकट करणें. 
उद्घादी-स्त्री. उदयाचल पर्वतांतील घाट. 

उद्घात-पु. आधात, आरंभ. 

उद्घातक-विं. आरंभ करणारा, आघात 
करणारा. 

उहंंड-वि. दांडगा, उद्धट. 

उद्दाम-वि. स्वतंत्र, गंभीर, उद्दाम. -पु. 
वरुण, एकवृत्त- [-वि. लक्ष्य, 

उद्देशय-पु. अभिप्रेत भर्थ, विशेष्य, हेतु. 
उध्दरण-पु. उतारा, उद्धार, अवतरण, 

उन्नति, मुक्ति: [ सुटणे. 
उध्दरना-क्रि. स. उद्धार करणें. -क्रि. अ. 
उध्दार-पु. मुकवित्त, उन्नति, कर्जापासून 
उद्भट-वि. प्रबल, उच्चाशय, . [ मुक्ति. 
उद्भिज्ज-पु. झाड्ड शझुडपें. 
उच्चत-वि, तयथार, उठविलेला, 
उद्यम-पु. व्यापार, उद्योग. 
उद्योग-पु. धंदा, प्रमत्न, उलाढाल-. 
उद्वह-पु. पुत्र. 
उद्ृहन-पु. विवाह, वर ओढगणें. 
उद्दासन-पु. पतठविंणें, ओसाड करणें, मारणें. 
उद्देग-पु. मनाची व्याकुछ्ता, भनाची तीक् 

वृत्ति, प्रवृत्ति, 



'उधड़ना 

उधड़ना-क्रि. अ. खुलणें, बेगछ्र होगें, 
उधम-पु. उपद्रव. 

उधर-अ. त्याबाजूला, तेथें, तिकडे. 
उधरना-क्रि. अ. उद्धार हाणें, सुटर्णे, 

-क्रि. स. उद्धार करणें,. .. [ करणें. 
/उघराना-क्रि. अ. वाय्यानें विंसकटणें, दंगा 
'उधार-पु. उधार, कर्ज, उद्धार, मागणी. 
“उधार खाये बेठना-एकाद्या मोठया आधा- 
! रावर दिवस घालविणें, नेहमीं तथार 

असणें, अत्यंतः उत्सुक असणें, टपून 
; बसणें, नाश इच्छिणे. 
“उधारना-क्रि. स. उद्धार करणें. 
उ्ेड़ना-क्रि. स. उकलणें, टांके काढणें, 

विखरणें. 
उधेड्बुन-स्त्री. विचार, पंचाईत, उहापोह- 

छन-सर्व. उस” ह्था सर्वनामाचें अनेक 
* वचन. [ पक्षी, -वि. अभध्राप्य. 

“उनक़ा-पु. ववचित दिसणारा एक कल्पित 
“उनचास-वि. एकुणपन्नास. 
: उनतीस-वि. एकुणतीस. [ झालेला. 
' उनवा-दौहा-वि. जागरणामुक्ठें त्रास 
उनसना-वि. स्तब्ध, उदास. 

' उनसान-पु. अटकल, शक्षित्त, प्रमाण. 
उनमानना-क्रि. स. अनुमान करणें. 
उनमेख-ष-पु. विकास, फूल फुलणें, 

डोछे उघडणें, प्रकाश... [ चारुणें. 
उनरना-क्रि. अ. उन्नत होणें, उड्यामारीत 
उनवना-क्रि. अ. भारान्वित होणें भरून 

येणें, कोसछणें. 
उनहृत्तर-विं. एकुणसत्तर. 
उनहानि-स्त्री. समता. 
उनहार-वि. समान. 

उनहारी-स्त्री. सारखेपणा. 

> ०९ - उपजाना 

उनाना-क्रि. स. वल्लविणें, वांकविणें, प्रबृत्त 
करणें. -क्रि. अ. आज्ञा मानणें, ऐकर्े. 

उनासी-वि. एकणऐशीं. 

उनींद-स्त्री. झोप. 
उ्नींदा-वि. झोपेनें पेंगलेला. 
उन्नत-वि. उंच, वाढलेला, श्रेष्ठ, 
उननति-स्त्री. उंची, वृद्धि. 
उन्नाब-पु. एक प्रकारचें बोर. 
उनन्नाबी-वि. काछुसर लाल रंग. 
उनन््नायक-वि. उंच करणारा, वाढविणारा. 
उन््नासी-वि. एकुणऐशी. .. [ फुललेला. 
उन्निद्र-वि. निद्रानाशाचा, झोप न आलेला. 
उनन्नीस-वि. एकोणीस. 
उन्नीस बिस्वे-अधिकतर, अधिकांश. 
उन्नीस होना-थोडें कमी होणें. 
उन्नीस बीस होना-एक दुसरी पेक्षां चांगली 
उन्मत्त-वि. मदांध, बेशुद्ध, वेडा. [ असणें. 
उन्माव-पु. वेडेपणा. 
उन्मेष-पु. किचित प्रकाश, विकास. 
उप-एक उपसगे. | इत्यादि राजचिन्हें. 
उपकरण-पु. सामुग्री, राजाचीं छत्र चामरें 
उपकार-पु. हितसाधन, लाभ. 
उपगत-वि. प्राप्त, माहितीचा, स्वीकत. 

उपग्रह-पु. कैद, कैदी, लहान ग्रह, राहु व 
केतु, मोठया ग्रह्च्या भोवतीं फिरणारा 
लहान ग्रह. ; 

उपचार-पु. व्यवहार, चिकित्सा, इलाज, 
सेवा, धर्मातुष्ठान, षोडशोपचार, खुशा- 
मत, लांच. [ गोष्ट. 

उपज-स्त्री. पीक, तवीन कल्पना, कल्पित 
उपजना-कि. अ. उपजपणें. 
उपजाऊ-वि. सुपीक- 
उपजाना-क़ि. से. उत्पन्न करणें. 



उप्जीयन 

उपजीवन-पु. निर्वाह, निर्वाहासाठीं घेतलेला 
दुसच्याचा आधार. 

उपटन-पु. उटणें, चिन्ह. 
उपटना-कि. अ उपटठणें, खूण पडरणें. 

उपटारना-क्रि स. उच्चाटन करणें. 

उपड़ना-क्रि अ. वक्त उठणें, उखडरणें. 

उपत्यका-स्त्री. खोरें, तराई. 

उपदेशना-कि. स. उपदेश करणें. 
उपदेष्टा-पु. उपदेश देणारा. 

अपद्रव-पु. उत्पात, दंगा, मुख्य रोगामध्यें 
होणारे दुसरे रोग- [ देणें. 

उपधरना-क्रि. अ. अंगीकार करणें, आश्रय 

उपधा-स्त्री. कपट, व्याकरणांत शेवटच्या 
अक्षराच्या आधघोंचें अक्षर, उपद्रव, 
प्रतिष्ठा, [ विशेषता. 

उपधान-पु. क्ाधार देणारी वस्तु, उशी, 
उपनना-क्रि .अ. उत्पन्न होणें. 
उपनय-पु. जब घेऊन जाणें, मुलाला 

गुरुजवढ नेणें, मुंज. 
उपनाना-क्रि स. उत्पन्न करणें. 

. उपनास-पु. दुसरें नांव, पदवी, टोपण नांव. 
उपनिधि-स्त्री. ठेव. 
उपनिवेद्-पु. दुसन््या ठिकाणाहुन आलेल्या 

लोकांची बस्ती, एका ठिकाणाहुन 
दुसच्या ठिकाणीं जाऊन केलेली 

उपनिषद्-स्त्री. जवक् बसणें, ब्ह्मवि- 
द्येच्या प्राप्तीकरितां गुरुजवक्क बसणें, 
वेदांच्या भागांपकीं शेवटचा भाग: 

उपनेता-पु. आणणारा, गुरु. 
उपन्यास-पु. कादंबरी. [संपन्न, उपयुक्त, 
उपपन््न-वि. जवत् आलेला, प्राप्त झालेला, 
उपपातक-पु. लहानसें पाप. [ संपादन. 

उपपादन-पु. सिद्धकरणें, काम पुरें करणें, 

बन द् 9 ७७ उपलबद? 

उपबन-पु. उपवन. 
उपबरहन-पु. उशी, तक््क््या. 

उपभुक्त-वि. उच्टें, उपयोग केलेलें, 

उपमा-स्त्री. तुलना. [ बाप रलेलें. 

उपमाता-पु. उपमा देणारा. -स्त्री. दाई. 
उपरत्न-पु. गौण रत्नें. (कांच, शंख इत्यादि). 

उपरना-पु. उपरणें. -क्रि. अ. उपठ्णें. 

उपरफट, उपरफद्टू-वि. फालतू, वरील. 

उपराग-पु. रंग, वासना, इजा, राहु, ग्रहण, 

उपराचढ़ी-स्त्री. चढाओढ. 

उपराज-पु. राजप्रतिनिधि, व्हाइसरॉय, 

गव्हनेर जनरल. 
उपराजना-क्रि. स. उत्पन्न करणें. 
उपरांत-अ. नंतर. 

उपराना-क्रि अ. प्रगट होणें, वर यणें. 
उकछणें, पोहणें. -क्रि. स. प्रगट करणें. 

उपराला-पु. रक्षण, बाजू, कैवार. 
उपरावटा-वि. अभिमानी. 
उपरि-अ. वर. 
उपरी-उपरा-पु. चढाओढ. 

उपरोध-पु. अड्थव्ठा, आच्छादन, नाकेबंदी, 
पीडा, मन, बांधे, धरणें, नाश, 
उपकार, रक्षण. 

उपरोधक-वि. अडथत्या आणणारा. -(. 

आंतली खोली, अंतःपुर. 
उपरौटा-पु. वरचा पदर. 
उपयुक्त--वि. बर सांगितलेलें. 

उपल-पु. दगड, गार (बर्फ), रत्न, ढग 
उपलक्षक-वि. ताडणारा. 
उपलक्षण--पु. संकेत. 
उपलक्षमें-उद्देशन, प्रित्यर्थ 
उपलक्ष्यमें-दुष्टीनें, विचारानें. 
उपलक्ष्य-पु. उद्देश्य, संकेत, आधार, 



उपला 

: धर्मशाव्य, अनुमान. -वि. तकगम्य.. | उपत | उम्रक्द्धता [7 7; -वि. 
उपला-पु. गोवरी. 
उपली-स्त्री. छहान गोवरी. 
उपलेप-पु. सारवणें, लेप देण्याची वस्तु. 
उपल्ला-पु. पृष्ठभाग. 
उपवन-पु. बाग, लहान' जंगल. 
उपवास-पु. उपास, न जेवण्याचें ब्रत. 
उपधिष-पु. कमी विषारी असछेली वस्तु. 
ड्रपविष्ट-वि. बसलेला. 
उपबोत-पु. जानवें, मुंज. 
उपवेशन-पु. बसणें, स्थिर होगें. 
उँपशम--पु. इंद्रिय निग्रह, शांति, इलाज. 
डंपशिष्य-पु. शिष्याचा शिष्य. 
उंपसंहार-पु. परिहार, समाप्ति, पुस्तकां- 
* तील शेबंटचें प्रकरण, सारांश, 
उपस-स्त्री. दुर्ग. 
उपसना-क्रि. अ. सडणें, दुर्गधित होणें. 
उपसाना-क्रि. स. शिल्ठें करणें, कुजविणें. 
उपसेचन--पु. भिजविणें, ओली वस्तु. 
उपस्य-पु. मधला भाग, झाड, पुरुषचिन्ह, 

: स्त्रीचिन्ह, मांडी. -वि. जबछ बसलेला. 
उपस्थान-पु. जबछ येणें, पूजेसाठीं जबछ 

यंणें, उभे राहुन स्वुति करणें, सभा, 
पूजेचें स्थान. 

उपस्थित-वि. समोर किवा जबठछ आलेला, 
लेक्षांत आलेला, हजर. 

उपस्थिति-स्त्री. अस्तित्व, हजेरी. 
उपहत-वि. नष्ट केलेलें, बिघडलेलें, संकटांत 

सांपडलेलें, 
उपहार-पु. नजराणा, शैवांच्या उपासनेचे कप सहा नियम, भेट. 
डपहास-पु. थट््टा, निंदा. 
उपही-पु. अपरिचित व्यक्ति. 

न-्दि ५ नग्न 

उफनानः_ 

उपांत-पु. टोंकाजवछचा भाग, 
किनारा, मोठचझा प्रांताचा भाग. 

उपाइ-उ-ई-पु. उपाय, युक्ति, समाधान. उपाटना-क्रि. स. उपटणें. 
उपादेय-नि. ग्रहण करण्यायोग्य, उत्तम, 
उपाधि-स्त्री. कट, उपद्रव, कतंव्याचा विचार, पदवी. 

लहान 

उपाधी-वि. उपद्रवी. 
उपाध्याय-पु. वेद शिकविणारे गुरुजी, शिक्षक, ब्राम्हण जातींतील एक भेद, 
उपाध्याया-स्त्री. शिक्षिका. 
उपाध्यायानी-स्त्री. गुरुपत्नी. 
उपानत्-ह-पु. पायांतील जोडा. 
उपाय-पु. जब येणें, साधन, राजनीती- मध्य शत्रवर विजय मित्ठविष्याच्या चार युकक्त्या (साम, दाम, दंड, भेद). खइंगांराची दोन साधनें. 
उपारना-क्रि. स. उपटणें. 
उप/र्जन-पु. प्राप्ति. [ विलंब उपालंभ-पु. गाह्हाणें, निदा, तिरस्कार, उपालब्ध-वि. निंदा, झालेला. 
उपासक-वि. भक्त. 
उपासना-स्त्री. जवक बसण्याची क्रिया, आराधना. 
उपासी-वि. सेवक. [ विष्णु, उपेंद्र-पु. इंद्राचा धाकटा भाऊ, वामन, उपेक्षा-स्त्री. विरक्ति, तिरस्कार. उपैना-वि. उघडा, तन. 
उफक़्-अ. हाय (उद्यारवाचक ) . उफ़क-पु. क्षितिज. [ उकछणें. 
उफ़ड़ना-क्रि. अआ. उसछणें, उत्तास जाणें, उफनना-क्रि. अ. उककणें, उफाक्ून येणें, उफनाना-क्रि. स. उकतछविणें, उफाछणें. 
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उर्फ-पु. टोपण नांव. 
उफान-पु. उकत्ठी, कढ. 
उबकना-क्रि. अ. ओकणें. 
उबकाई-स्त्री. ओकारी. 
उबटन-पु. उठणें. 
उबटना-क्रि. अः उठणें लावणें. 
डउबसा-क़ि. अ. उबग येणें, उदय होणें, 

अंकुर फुठणें, उत्पन्न होणें. 
उब(बा ) रता-क्रि. अ. सुटणें, बाकी राहणें. 
उबरी-स्त्री. शेतीची एक पद्धत, -वि. 

सुटलेली, उरलेली. 
डउबलना-क्ि. अ. उकछणें, बेगानें निघणें. 
उबहना-क्ि .स. शस्त्र स्यानांतूत काढणें, 

पाणी फेकणें, उंचावणें. 
उबाना-पु. फणीच्या बाहेर राहणारे सूत. 

-वि. अनवाणी. [वरचा पडदा. 
उबार-पु. उद्धार, रथ किवा पालखीच्या 
उबारना-क्रि. स. उद्धार करणें. 
उबाल-पु. उकढछी, उद्देग. 
उबालना-क्रि. स. उकलणें, उकडणें. 
उबासी-स्त्री. जांभई. | घाबरणें. 
उबीठना-क्रि. स. उबग येणें. -क्रि. अ. 
उबीधा-वि. गाडला गेलेला, कांटबानें 

भरलेला. 

उबेना-वि. अनवाणी. 
उभड़ना-क्ि. अ. उंचावणें, वर येणें, उत्पन्न 

होणें, उघडणें, वाढणें, बाजूला होणें, 
तारुण्य प्राप्त होणें, गाय, म्हैस वगरे 
मस्त होणें. 

उभय-वि. दोन्ही. [ असलेला. 
सभयतीमुखी-वि. दोन्ही बाजूला तोंड 
उभरना-क्रि. अ. पाहा उभड़ना. 
उभाड़-पु. उंची, वृद्धि. 

उभाड़दार-वि. मडक, उठावदार. 
उभाड़ना-क्रि. स. जड वस्तु हल्ूहलू 

उचलणें, उत्तेजित करणें. 
उमंग-सत्री. उमेद, अधिकता, उंची. 
उमं (स) गना-क्रि. स. उल्हासणें, उसक्वणें. 
उमग-स्त्री. पाहा उमंग. 

उम्रगा-वि. उत्साहाच्या मरांत आलेला. 

उसड़-स्त्री. पुर, घेर, चढाई. 
उम्ड़ना-क्रि. अ. पूर येणें, पसरणें, आवेश 

येणें. | होणें. 
उमड़ना घुसमड़ता-भरून येणें, मेघाच्छादित 
उम्दना-क्रि. अ. भस्त होणें, उल्हासणें, 

उमर-स्त्री. बय, आयुष्य. [ उसक्णें, 
उमरती-स्त्री. एक वाद्य. 
उसरा-पु. सरदार. 
उमस-स्त्री. वारा वाहात नसस्यामुठ्रें 

होणारी उष्णता. | क्षुब्ध होणें. 
उम्हनता-क्रि. अ. उसछणें, दुधडी भरणें, 

उसरा-स्त्री. पवेती, दुर्गा, हछ॒द, अछशी 
(धान्य ), कीति, कांति. 

उमाह-पु. उत्साह. 
उम्राहल-वि. उत्साहपूर्ण. 
उमेठन-स्त्री. पीछ, मुरडा. 
उमेठना-क्रि. स. मु रडणें. 
उस्दगी-स्त्री, भलाई. 
उम्दा-वि. भला, चांगला...[ अनुयायी. 
उम्सत-स्त्री. अनुयायी गण, समाज, संतति, 
उम्मी-स्त्री. ओंबी. 
उम्मीद-उम्मेद-स्त्री. आशा, 
उम्मेदवार-पु. आशा ठेवणारा, काम क्षिक- 

ण्याकरितां किदा नोकरी मिल्ण्याच्या 
अशेनें विनावेतन काम करणारा मनुष्य. 



उध्र - दहे-- उलट देना 

उम्र-स्त्री. वय, आयुष्य- उर्वू-स्त्री. एकभाषा. 

उस कटना-गुजारना-बिताना- आधयुष्य | उर्दृबाजञार-पु. सर्व त्हेच्या वस्तु मिक्रणारा 
कंठणें, दिवस काढणें. 

उयेउ-कि, अ. उदय झाला- 
उर-पु. छाती, हृदय. 
उरई-स्त्री. वाह. 
उरग-पु. साप. 
उरगाद-उरगारि-पु. गरुड. 
'उरगिनी-स्त्री. सपिण. 
उरज-उरजजात-पु. स्तन. 
'उरझना-क्रि. अ. अडकणें. 
उरझाना-क्रि. स. अडकविंणें, गुंतविणें. 
'उरण-पु., मेंढा, युरेनस नामक अंथ. 
-उरब-पु. उडीद. 
उरदी-स्त्री. बारीक उडीद. 
उरध-अ. उध्वं, वरती. 
उरधारना-क़ि. ज. बिखुरणें, उसवणें. 
उरबी-बॉ-स्त्री. पृथ्वी. 
'उरखा-वि. मागचा, विरव्ठा. 
उरस-विं. बेचव. -पु. छाती, हृदय. 
उरसना-क्रि. अ. वरखालीं करणें, हालविणें, 
उरहना-पु. तकरार, टोमणा. [मिसछणें. 
उरारा-विं. विशाल. 
उराब-पु. हौस, उत्साह, महत्वाकांक्षा. 

उराहना-पु. टोमणा तकरार. 
उरिण-न-वि. ऋणमुक्त. 
उरूज-पु. उन्नति. 
उरूस-पु. नवरदेव. -स्त्री. वधू. 
उरेखना-क्रि. स. कल्पनाचित्र काढणें, 

रंगविणें, पाहाणें, मानणें. 
उरेह-पु चित्रकारी. 
उरेहना-क्रि. स. चित्र काढणें. 
उर्दे-पु उडीद. 

बाजार, 
बाजार. 

उदंएमुअल्ला-स्त्री. दरबारी भाषा, उच्च 
उ्दूं भाषाशैली, सेन्याची छावणी. 

उर्वरा-स्त्री. उपजाऊ जमीन, पृथ्वी, एक 
अप्सरा, -वि. उपजाऊ. 

उविजा-स्त्री. सीता. 
उलंग-वि. नागवा. [ करणें. 
उलंघना-क्ि. स. उल्लंघन करणें, अवज्ञा 
उलका-स्त्री. प्रकाश, मशाल, दिवा, 

तुटलेला तारा. 
उलछना-क्रि. स. पसरणें, पाणी उडविणें, “ 
उलछा-पु. हातानें फेंकून बी पेरण्याची 

क्रिया. 
उलझन-स्त्री. गांठ, पेंच, अडथछा, चिता. 
उलझनमें पड़ता-बुचकलबांत पडणें. 
उलझनमें डाल़ना-भानगर्डीत पाडणें. 
उलझना-क्रि. स. अडकणें, फेययांत सॉपडणें, 

लपेटणें, कामांत गुंग होणें, भांडणें, 
अडचणींत सांपडणें, बांकडें होणें, थांबणें, 

उलझना पुलझना-पक्कें अडकण्ें. 
उलझा सुलझ्ा-अ. वेडें वाकडें. 
उलझाना-क़ि. स. अडकविणें, अडकवून 

ठेवणें, वांक्डे करणें. -क्रि. अ. गुंतणें. 
उलझावा-पु. गांठ, पेंच, व्यग्रता, फांस'. 
उलझेाहा-वि. पेंचांत पाडणारा, मगोहांत 

पाडणारा. 
उलट जाना-बेशुद्ध पडणें, मरणें, खालीं 

पडणें, गर्विष्ठ होणें, अवयव भरणें. 
उख्ट देना-तोंडास तोड़ देणें, उपदन 

टाकणें, खोदून सारखें करणें, बी जलून 

लणष्कर किवा छावणीचा 



उलदना 

गेल्यावर पुन्हां 
ओतूत, टाकर्णे, नष्ट करणें. 

उल्टना-क्रि. अ. उलटें होणें, मार्गें फिरणें, 
विरुद्ध जाणें, तुट्न पडणें, अस्ताव्यस्त 
होणें, चिडणें, बेशुद्ध होणें, पडणें, 
शर्व करणें. -क्रि. स. उलटें करणें, 
उपडें करणें, उत्तर प्रत्यत्तर करणें, 
अस्ताव्यस्त करणें, आपटणें, उपटून 
टाकणें, बेशुद्ध करणें, ओतणें, नाश 
करणें, बांती करणें, पाठ करें. 

उलट प(पु) लूट-स्त्री. अव्यवस्था . 
उलटफेर--पु. परिवर्तन, आयुष्यांतील 

बच्यावाईट अवस्था. 
उलट पलटी-स्त्री. उलटा पालट. 
उलठा-वि. उलटें, विपरीत, अयोग्य. 

“अ. उलट. -पु. चंण्याच्या पिठाचें एक 
पक्वान्न. 

उलटा घडा बोधना-युक्तीनें डाव उलटविगें, 
उल्टा फिरना-लौटना.-त्याच पावली 
उलटा तवा-काछाकभिन्न. [परत फिरणें. 
उलटा लटकना-प्राण देण्यास सिद्ध होणें. 

उलटा हाथ-डावा हात: [लागणें. 
उलटी सोस चलना या लेना-शेवंटला इवास 
उलदा चोर कोतवालको डोटे--चोराच्या 

उलटया बोंबा. 
डलठा ज्माना-विपरित काल. 
उलटा सीधा-गड़बड गुंडा, वेडें वाकडे. 
उलटाव-पु. फेरबदल, फिरकी. 
उलदी-स्त्री. ओकारी,मलखांबाची एकउडी. 
उलटी खोपड़ी का-विक्षिप्त, मूर्ख. 
उलटी गंगा बहना-अनपेक्षित घडणें. 
उलटी गंगा बहाना-हढीविरुद्ध वागणें, 
उलदटी माला फेरना-अहित इल्छिणें. 

उलीजचना 

नांयरणें, ओकर्णे, | उलटी पट्टी पढ़ाना-भछतेंच मर्नांत भरविणें. 
उल्टी टोगें गले पड़ना-निस्तरावें लागणें. 
उलटी सीधी सुनवा-शिव्या खाणें. 
उल्टी सीधी सुनाना-तासडपट्टी काढणें. 
उलठी कागसी-स्त्री.पंजाबी मलखांबी उडी. 
उलटी खड़ी-स्त्री. साधी मलरूखांबी उडी. 
उल्टी बगली-उलटी रुमाली-स्त्री. जोडीचा 

एक हात. [मोहरी. 

उलटी सरसों-स्त्री. मंत्रतंत्राछा लांगणारी 
उलटें-अ. विरुद्ध क्रमानें, विरुद्ध व्यायानें. 
उलटे कोर्टे तोलना-दांडी मारणें. 
उलटे छरेसे मं ड़ता-मूर्स बनवून लुटणें. 
उलदे पाँव फिरना-आत्या पावली परतणें. 
उलटे मुह गिरना-खोदलेल्या खड्धांत 

स्वतःच पडणें, तोंडघशी पहणें. 
उलटे हात का दोषब-हातचा मत्य. 
उलया-पु. तालावर नाचणें, कोर्लाटी उडी, 

कोछांटी उडी बेऊन पाण्यांत पडणें, 
कूस बदलणें, अनूबाद. 

उल्फत-ल्फत-स्त्री. प्रेम. 
उलरना-क़ि. अ. उडी भमारणें, खालीबर 

होणें, वेगानें पढें सरसावणें, 
उललना-क्रि. अ. ढछगें, इकडे तिकडे होगें. 
उल्हना-क्रि. अ. बाहेर येणें, खुलणें. -पु. 
उलोक-पु. टपाल. [निदा, दोष दर्शन. 
उलोकपत्र-पु. पोष्टकार्ड. 
उलोकी-पु. पोष्टमन. 

उलार-वि. भागें दांकलेला. 
उलाहना-पु. दुस-याला त्याच्या अपराधाची 

जाणीव देणें, निदा.-क्रि स. जाणीव 
करून देणें, दोष देणें. 

उलीचना-क़ि. स. हातानें किवा भांड्चानें 
पाणी शिंपडणें. | 



उल्क 
दर 

उलूक-पु. घुबड, इंद्र, दुर्योधनाचा एक दूत, 
कणाद ऋणषींचें एक नांव, तिरीप 

उर्खल-पु. खल, उखकी, धूप. [(उन्हाची) - 
उल्का-स्त्री. पाहा  उलका 

उल्था-प. भाषांतर [ अलंकार. 
उल्लास-पु. प्रकाश, आनंद, पर्व, एक 
उल्लिखित-वि. खोदलेलें, सोललेलें, वर 

लिहिलेलें, विज्रित केलेलें, लिहिलेलें 
उल्ल-पु. घुबड, मूर्ख 
उल्लका गोइत खिलाना-गाढव बनविएणें' 
उल्ल सोधा करना-स्वार्थ साधणें 
(कहीं) उल्ल बोलना-ओस पडणें 

:उल्लेख-पु. लेख, वर्णन, चित्र काढणें, एक 
काव्यालंका र, 

उवनी-स्त्री, उदय, प्रकाश. 

'उदशबा-पु. एक रक््तशोधक वनस्पति. 
'उश्चीर-पु. वात्ठा. ु 
उष्णीष-पु. पगडी, मुकुट. 
उस-स. त्या (दर्शक). 
उसकन-पु. भांडी घासण्याची घासणी. 
उसकाना-क्रि. स. दिव्याची दात चढविणें 

वर उठविणं, उत्तेजित करणें, बाजस 
सारणें 

उसनना-क्ि. स. उकत्णें' शिजविणें. 
उसनाना-क्रि, अ. उकह्ृविर्णे 
उसरना-उसलूना-क्रि, अ. दूर होणें, व्यतीत 

होणें, विसरणें, पूर्ण होणें 
उसास-उसास-स्त्री. दीघंश्वास, श्वास, 

निःश्वास. [ बनवून उभें करणें. 
उसारना-क्रि. स. उपटरणें, बाजूस सारणें, 
डउसारा-पु. ओसरी. 
उसासी-स्त्री. उसंतत. 
उसी-स. त्याच. 

हि. मं. को.-५ 

उसीला-पु. वशिला. 
उसीसा-पु. उद्यी, तकक्कक्या. 
उसूल-पु. सिद्धांत. 
उसूलन-अ. सिद्धांतानें. 
उस्तरा-पु. वस्तरा. 
उस्ताद-पु. शिक्षक. -वि. धूर्त, निपुण. 
उस्तावाना-वि. गुरुप्रमाणें. .[ घूर्तेता. 
उस्तादी-स्त्री. शिक्षकाची वृत्ति, निपुणता, 
उस्तानी-स्त्री. युरुपत्नी, शिक्षिका, लबाड 
उस्तुरा-पु. वस्तरा. [ स्त्री. 
उस्तु (स्त) वार-वि. मजबूत, सपाट, सरत्ठ, 
उहूदा-पु. हुद्दा. 
उहबा-अ. तेथें. 
उहार-पु. पडदा, उघड. 
उहे-स. तेंच. 

[ऊ | 
ऊंगा-पु. आघाडा, गोचीड. 
ऊंघ-स्त्री. डुलकी, अर्धवट झोप- 
ऊँघन-स्त्री. डुलकी. 
ऊंघना-क्रि. अ. ड्ककी घेणें. 
ऊँच-वि. उंच, कुलीन. 
ऊँचा-वि. उंच, श्रेष्ठ. [ लाभ. 
ऊँचानीचा-खडबडीत, बरें वाईट, हानि 
ऊँचा सुनना-कमी एक यणें. 
ऊँचा सुझाना या समझाना-भल तेंच 

भरविणें. [ शब्द बोलणें, 
ऊँची नीचो या ऊँचा नोचा सुनाना-कहोर 
ऊँचा सोचना-लाभ हानीचा विचार करणें. 
अँचाई-स्त्री. उंची, श्रेष्ठता. 
ऊँचे-अ. उंच स्व॒रानें, वरच्या बाजूला, 
ऊँचे नीचे पेर पड़ता-वाईट कामांत पडणें, 
ऊँछना-अ. केस विचरणें. 



में 

अंट-पु. उंट. 
ऊँट कटारा-करीरा-पु. एक कांटेरी झुड्प. 
मेंटबान-पु. उंट चालविणारा. 
ऊ-अ. सुद्धां, देखील.-स. तो, ती, तें.-पु. | 
ऊअना-क्रि. अ. उगवणें. [ महादेव, चंद्र. 
अऊआबाई-ववि. निरर्थक. 
ऊक-पु. उल्का, दाह, ज्वाला.-स्त्री. चूक. 
ऊख-पु. ऊस, उष्णता.-बि. तापलेलें. 
ऊख्रू-पु. उखछी. 
ऊजड़-वि. ओस. 
ऊटक नाटक-पु. निरुपयोगी काम, जसें 

होईल तसें काम. 
ऊठपटोग-वि. ताछमेछ नसलेलें, निरर्थक. 
ऊड़ा-पु. उणीव, दुष्काछू, लोप. 
ऊड़ी-स्त्री. डुबकी, पाणकोंबडा. 
ऊढ़-विं. विवाहित: 
ऊढ़ना-क्रि. अ. विचार करणें, लग्न करणें. 
उढ़ा-स्त्री. विवाहित स्त्री, पर पुरुषाशीं 

प्रेम करणारी विवाहित स्त्री. 
ऊत-वि. निपुत्रिक, मूर्ख. -पु. निपुत्रिक 

मेल्यामुल्ले भूत होणारा मनुष्य, 
ऊद--पु. ऊद (प्राणी), चंदनाचें झाड किया 
ऊदबिलाव-पु. ऊद. [ लछाकूड. 
ऊदबिलाबकी ढेरी-न' तुटपणारें भांडण. 
ऊदल-पु. एक वृक्ष, राजा परमालच्या 

सामंतांपैकीं एक वीर. 
ऊदा-वि. काछसर तांबूस.-पु. काछसर 
* 'सांबूस रंगाचा घोडा. 
ऊघम-पु. धामधुम. [ करणें. 
ऊधम उठाना या ऊधम सचाना-दंगा 
ऊघमो-विं. घामघुम करणारा. 
ऊधव-धो-घौ-पु. उद्धव. [ तुच्छ. 
ऊन-पु. लहान तलवार, लोकर.-वि. कमी, 

ऊर्जात 

ऊनता-स्त्री. न्यूनता. 
ऊना-वि. कमी, तुच्छ.-स्त्री. खेद. 

| ऊनौ-वि. लोकरीची, कमी.-स्त्री. दुःख, 
तेज, झिलई. 

ऊपर-अ. वर, आधारावर, उच्च कोटींत, 
अधिक, आधी, उघड, किनाय्यावर, 
शिवाय, 

ऊपर ऊपर-वरवर, म॒काटचथानें, 

ऊपरकी आमदनी-ब रची प्राप्ति. 
ऊपरके-पाठचे (भाऊ बहिण). 
ऊपर छार पड़ना-मरणें. 

ऊपर तले-वरखालीं, ऋरमाने. 
ऊपर तलेके-पाठोपाठचे. 

ऊपर लेना-जबाबदारी घेणें. [ प्रत्यक्ष. 
ऊपर से-जोरानें, याशिवाय, पगाराशिवाय', 
ऊपर होना-पुढें जाणें. | जास्त, दिखाऊ. 
ऊपरी-वि. वरचा, बाहेरचा, ठरलत्यापेक्षां 
ऊपरी तौरसे-वरवर, वरकरणी. 
ऊब-स्त्री. व्याकुलता, कंटाछा. 
ऊबट-पु. विकेट मार्ग. -विं. खडबडीत. 
ऊबड़खाबड़-वि. खडबडीत. 
ऊबना-क्रि. अ, व्याकुछ होणें, कंटाछणें. 
ऊभ-वि. उंच.-स्त्री. उष्णता, कंटाछा, 
ऊभना-क्रि. अ. उठणें, कंटाछ॒णें, [ उत्साह. 
ऊमक-सत्री. आवेग, झटका. 
ऊसर-पु. उंबर. 
ऊमी-स्त्री. मव्हाची ओंबी. 
ऊर-पु. सीमा, जेवट. 
ऊरध, ऊर्घे-वि. उंच, उभा. -अ. वरील. 
ऊरु-पु. मांडी. [ एक काव्यालुंकार. 
ऊर्जे-वि. बलवान.-पु. बढ, कातिक महिना, 
उर्जस्वी-वि., बलवान, तेजस्वी, प्रतापी. 
ऊर्जोत-वि. उत्पन्न, विकास पावलेला. 



ऊर्ण 

ऊर्णे-पु. लोंकर. 
अध्बें-अ, वर.-वि. उंच, उभा. 
ऊध्वंगति-स्त्री. मुक्ति. 
ऊध्वेंगासी-वि, वर जाणारा, मुक्त. 
ऊध्ये चरण-पु. खालीं डोकें वर पाय' करून 

: तपदचर्या करणारा तपस्वी. 
. ऊर्ष्व पुंड-पु. बैष्णत लोक करपांव्शावर 
ः लावित असलेला तिलक. 
' ऊध्ब लोक-पु. आकाश, स्वर्ग. 
. ऊल जलूल-वि. असंबद्ध, अज्ञानी, असम्य- 
ऊषा-स्त्री. सकाछ, अरुणोदय, बाणासुराची 

:. कन्या: 
: ऊसर-पु. रेताड जमीन. 
: ऊह, ऊहन-पु. अनुमान, विधान, तकं, 

सिद्धांत, ज्ञान, अध्याहार, धर्मविधींत 
फेरफार, गोछा करण्याची क्रिया. 

: अहापोह-पु. तक वितर्क. 

[ऋ"] 
ऋषण्वेद-पु. चार वेदांपकी एक वेद. 
ऋष्ञा-स्त्री. वेदमंत्र, स्तोत्र. 
ऋजु-वि. सरत्क, सुगम, सज्जन, प्रसन्न. 
ऋजुता-स्त्री. सरक्ृपणा, सोपेषणा, सज्ज- 
ऋण-पु. कर्ज. [ नता. 
ऋण उतरना-कर्ज फिटणें. 
ऋण पटना-कर्जफेड पुरी होणें. 
ऋद्ध-वि. संपन्न. 
ऋद्धि-स्त्री. एक औषधी वनस्पति, समृद्धि, 

आयछिंदाचा एक प्रकार. 
ऋणन-पु. कर्ज. 
ऋषणिक, ऋतिया-वि. कर्जदार. 

- ६७ - एक तो 

[ए] | 
एंचपेंच-पु. डावपेच, अडचण, भानगड, 

संकट. 

ऐंडा बेंडा-वि. वाकर्डे तिकड़ें, भलतेंच. 
एऐंड्रो-पु. रेशभाचा किडा, त्यापासून 

निघणारें रेशीम. -स्त्री. टांच. 
एंडआ-पु. चुंबत्ठ. 
ए-यु. विष्णु, -अ. एकाच्याला हाक मार- 

तांना या अव्ययाचा उपयोग होतो. 
एकंग-वि. एकटा. 
एकंगा-वि. एकांगी. 
एकंगी-स्त्री. एकांगी. [कोणी एक. 

एक-वि. एक (संख्या), अद्वितीय, समान 
एक अंक-ठारीव, पक्के. 
एक आंख देखना-सारखेपणानें वागणें. 
एक ओलख ने भाना-तिरस्कार वाठणें. 

एक ओखसे बेखना-सगत्ठधांशीं सारख्या 
भावानें बागणें. 

एक आंख न भाना-जरासुर्द्धा न आवडणें. 
एक आध-एखादा, एकटा दुकटा. 
एक एक-प्रत्येक. 
एक एक करके-एका मागून' एक, हल्ू हल्ू- 
एक कलरूस-सर्व. 
एककी दस सुलाना-टाकून बोलणें. 
एकके दो दो करना-प्राप्ति वाढविणें, काम 

वाढविणें, उगीच वेछ काढणें. 
एक जान-एक जीव. 
एक ठक-टक लावून- 
एक टॉोग फिरना--सारलें भटकणें. 
एक तरफ़-एका बाजूला, एकीकंडे. 

एक और एक ग्यारह करना-संघटन करणें 

ऋषि-पु. मंत्रद्रष्टा, आध्यात्मिक व भौतिक | एक ताक-र-सारख्या रूपारंगाचे, सारखे, 
तत्वांचा साक्षात्कार करविणारा. एक तो-अगोदर तर. 



ए बिल 

एक दिर-अभिन्न हृदय. 
एक वीवार रुपया-हजार रुपये. 
एक दूसरा-एकमेक. 
एक दूसरेका-परस्पर. 
एक न चलना-कांहीं एक न चालणें. 
एक पास-जवक जव्. 
एक पेड्से-सहोदर. 
एक ब एक-एकाएकी, अचानक. 
एक बात-दृढ प्रतिज्ञा. 
एक सासमला-एकी . [ मुठीनें. 
एक मूठ या मुइत-एका हतप्त्यानें, एका 
एक सा-सारखा. 
(अपनो ) और फिसीकी जान एक करना- 

मारणें व स्वतः मरणें. 

एकसे एक-एका पेक्षां एक... [ बोलछणें. 
एक स्वरसे कहना य! बोलना-एका भतानें 
एक होन(-एक होणें, तद्गप होणें. .[ नाव. 
एक गाछी-पु. एकाव लाकडाची केलेली 
एक धोबा-पु. एक खांबी तंब. 
एकजही-वि. समोत्र. 
एक टंगा-वि. एक टांग्या. 

एकड़-पु. एकर. 
एक डाल-वि. एका तजड्ेचे, अकसंघी- 

-पु. मूठ. व पात एकाच छोखंडाचीं 
एकत-अ. एकत्र, एका जागीं. [ असलेला सुरा. 

एक तरफा-वि. एका बाजूचा, पक्षपाती 
असलेला, एकपक्षी. | नामा. 

एक तरफ़ा डिगरी-एका बाजूचा हुकुम- 
एकतरा-पु. एकांत्र ताप. 

एकता-स्त्री. ऐक्य, सारखेपणा. -वि. 
एक ताक-वि. सारखें. [ अद्वितीय, , 
एकतालीस-वि. एकेचाल्ठीस. 
एकतीस-वि. एकतीस. ' | 

«“ दू्ट + एकाएकी 

एकदस-अ. ताबडतोब, एकदम. 
एकच्नी-स्त्री. एक आणा. 
एकपटा-वि. अखंड, एक पदट्टथाचा. 
एक फसला-वि. वर्षातुन एकच पीक 

निघणारें. [सगढें. 
एक बारगी-अ. अचानक, एकदम, सगक्रेंच्या 

एक़बाल-पु. प्रताप, भाग्य, वैभव, स्वीकार. 
एकरंग-वि. सारखें, शुद्ध मनाचा, सग्ठी- 

कडे सारखा असलेला. 
एकरस-वि. सारखा, एकाच तप्हेचा. 
एक़रार-पु. स्वीकार, प्रतिज्ञा, करार. 
एक़रार नामा-करारपत्र. 
एकलू-ला-वि. एकटा. 
एकलौता-वि. एकुलता एक. [ वंध्या. 

एकवाज-स्त्री. एकाच मुलाची आई, काक- 
एकवैणी-वि. वियोगिनी, एकच बेणी 

घातलेली, विधवा. [ असा पद्ु- 
एकशफ-पु. ज्यावे खुर दुभंगलेले नाहींत 
एकसठ-वि. एकस७ष्ठ, [ सिद्धान्त. 
एकसत्तावाद-पु. पार्मेनिडीजचा अद्वेत 
एकसर-वि. एकटा, सर्व, एका टोकापासून 
एकसो-वि. सारखा. [ दुसन््या टोकापय॑त, 
एकहत्तर-वि. एकाहत्तर. 

एकह॒त्या-वि, एकाच्याच हातांत असणारा. 
एकहरा-वि. एकेरी. 
एकहरा बदन-काटकुछें शरीर. 
एकांत-वि. अत्यंत, एकटा, निर्जन. -पु. 
एका-पु. ऐक्य.-स्त्री. दुर्गाग | एकांत. 
एकाई-स्त्री. एक, घटक, प्रमाण, एकंचें 

स्थान, एकंच्या जागेबर लिहिला 
एकाएक-अ. एकाएकीं. [ जाणारा अंक. 
एकाएकी-वि. एकाकी, एकठटा. -अ. 

अचानक, एकाएकीं. 



एकाकार 
० से न उन नज- जन नल लननिननलिनित टन गण 
एकाकार-पु. अद्वेतता, -वि. * एका 

एकाकी-किं. एकटा. [आक़ाराचा 

एकाददा-वि. एकादशी, अकरा. 

एकादशा-पु. अकराव्या दिवसाचें क्रियाकर्म 
जि. (मृत्यूनंतरखें). 

एकीमूत-वि. मिसक्लेलें. 
एकोतरसो-विं. एकशेएक. 
एफोतरा-प. एकोत्रा (व्याजाचा दर), 

एक टथिंवसाआड येणारा ज्वर. 

एकौहझ्मा-विं. एकटा. 

एक्का-पु. एक जनावराचा तांगा, एक्का, 

(पत्त्यांत).-वि. एकटा. 
एक्का दुक्का-एकटा दुकटा. 

एक्कादान-पु. एक्केवाला. 

एक्की-स्त्री. एक बेलाची गाडी, एक्का 

एक्यानवे-वि. एक्याण्णव. [ (पत्त्यांतील). 

एक्यावन-वि. एक्कावन: 
एक्यासी-वि. एक्याएंशी. 
एखनी-स्त्री. मांसाचा रस्सा. 
एड़-डी-स्त्री. टांच. 

एड़ देना-छूगाना-लाथ मारणें, घोड्थास 
टांच मारणें, विध्न की करणें, 

एड़ीचोटीका पसीना एक करना 
एड़ीघोटी पर से वारना-ओंवाद्टून टाकणें, 

तुच्छ समजणें, 
एड़ी घिसना या रगड़ना-पाय पासून धुण्ें, 

दुःखांत खितपत' पडणें. 
एड़ीसे घोटीतक-डोक्यापासून पायापय॑त्त- 
एतक़ाद-पु. विश्वास, भरवंसा- 
एतबाल-पु. समानता, नेमस्तपणा. 
एतबार-पु. विश्वास. 
(किसोका ) एतबार उठना-पत जाएें. 
एतबार खोना-पत गमावणें. 

>> ६९ -+ 

एतबार जमना-विद्वास बसणें. 

एतमाद-पु. विश्वास: 
एतराज्ञ-पु. अड्यछा, विरोध, 

एतवार-पु. रविवार- 

एता-इतका. 
एतिक, एती-वि. इतकी. 
एसन-पु. यमन राग. 

एराक-पु. इराक प्रांत. [ श्राकी घोडा. 

एराकी-वि. इराकचा. -पु. उत्तम जातीचा 

एराफ़-ब-पु. जहाजाचें बूड. 

एलची-पु. राजदूत, प्रतिनिधि. 

एलचीगरी-पु. राजदतावें कार्य 
एला-स्त्री. वेलदोडा. 
एलुवा-पु. एक औषध. 
एवं-अ. तसेंच. 
एव-अ. सुद्ां- [ (मनुष्य). 

एवज-पु. मोबदला, प्रतिकार, बदली 

एबज्ध मुआवज्ञा-पु. अदलाबंदल, प्रतिकार. 

एकज्ो-स्त्री. बदली. 
एकमस्तु-असेंच होवो. 

एशिया-पु. आशिया खंड... [ संबंधी. 

एशियाओ-विं. आशियामधील, आशिया- 

एह-सबे. हा. 
एहतमाम-पु. व्यवस्था, तपासणी, देखरेख, 

अधिकार क्षेत्र, प्रयत्न. 

एहतमाल-पु. सहन, संशय, भय, भार. 

एहतियाज-पु. आवश्यकता. [ पापभीरुता. 

एहतियात-स्त्री. सावधगिरी, पथ्य, संरक्षण, 

एहसान-पु. उपकार. | विसरणारा. 

एहसान फरासोश-विं. केंतघ्न, उपकार 

एह्सानमंद-विं. ऊतज्ञ, आभारी.- 

| एहा-स.-हैं- -विं- असें. -अ. हेंच. 



एहि् 
एहि-सर्व. ह्थाला. 
एहु-अ. हासुद्धां, आणखीसुद्धां. 

[ऐ ] 
ऐ-- अ. अं-(आइचर्यसूचक ) . 
ऐचना-क़ि. स. ओढणें, ताणणें, दुसच्याचें 

कर्ज आपल्या अंगावर घेणें. 
ऐचाताना-वि. चकणा. 
"चखातानी-स्त्री. ओढाताण. [ विचरणें. 

ऐंछना-क़ि. स. झाडणें, साफ करणें, केस 
ऐठ-स्त्री. गये, ऐट, द्वेष. 
ऐठन-स्त्री. पीछ, गर्व. [पीछ. 
(उलदी ) ऐं ठन-अजवी कड्न डावीकडचा 
(सीधी ) ऐं ठन-डावीकड्न अजवी कडचा 

पीछ. 
ऐँठना-क्रि. स. पीछ देणें, वढणें (दोरी), 

मुरगाकणें, तगाद्यानें वसूल करणें, मारणें 
(पैसा ), आुकल्टणें (धन). -क्रि. अ. 
अखडणें, पीक्त बसणें, मुरडा येणें, 
वांकडें बोलणें, वक॒णें (हातपाय ) . 

ऐंठ लेना-अपटणें (वस्तु). 
ऐंठेकी बेल-दगडी खांबावर चारी बाजूस 

कोरलेली बेल. 
ऐठ्याना-क्रि. स. पीछ घालन घेणें. 
ऐं ठा-पु. दोरी वल्ण्याचा पेंच. 
ऐं ठू--वि. मिजाशी, अभिमानी. 
ऐं ड-स्त्री. गबे, ठसका (नटण्याचा ) , भोंवरा 

(पाण्याचा ). >-वि. निकामी, वांकडा. 
ऐड हो जाना-फुकट जाणें, मोडतोड होणें. 

ऐ ड्दार-वि. गविष्ठ, ऐंटदार, रंगेल, 
नखरेबाज. [गर्व करणें. 

ऐंड्ना-क्रि. स. आछ्सानें पड़न रहाणें, 
(अंग) ऐ डा करना-गर्व करणें. 

्*_ ३0 ७० ऐयारी 

ऐइबेंड-वि. वांकडा तिकडा. 
ऐडा-वि. तिरपा. -पु. वजन. 
ऐ'डाना-क्रि. अ. आछ्रेपिढे देणें, गवे,करणें. 

ऐंढा-पु. एक प्रकारचा कोयता. 
ऐ-पु. शिव. -अ. अरे, अहो. 
ऐक्य-पु. मिलाफ, एकमत, एकरूपता, ब्रह्म 

आणि जीवात्मा यांचें ऐक्य. 
ऐज्न-अ. तसेंच, तेंच. 

ऐज्ञाज़-पु. आदर, सन्मान. 
| ऐदाद-स्त्री. संख्या, मोजणी. 
ऐन-वि. पूर्ण, योग्य, ठीक, बरोबर. -पु. 

[घर. 

ऐनक-स्त्री. चष्मा.. 
ऐना-पु. आरसा. 
ऐनीता-पु. माकडास आरसा दाखविष्याचें 

वेछचा दरवेशांचा शब्द. 
ऐपन-पु. हलद नि तांदूछ ओले बादून 

बनबिलेलें मंगल द्रव्य (मर्तीच्या कपाढ्ीं 
तसेंच घागरीवर याचा' लेप करतात.) 

ऐब-पु. दोष, खोड़, अवगुण, करलूंक, 
ऐब लगाना-दोष देणें, कलंक लावएोें. 

ऐबक-पु. गुलाम, दास. 
ऐबगो-वि.. निदक. 
एबगोई-स्त्री. निदा. 
ऐबजो-वि. छिठद्रन्वेषी. 
ऐबजोई-स्त्री. दोषदृष्टि. 
ऐबना-क्रि. अ, येणें. 

ऐबपोश-पु. दोष झांकणारा मनुष्य, 
ऐबी-वि. वाईट, दुष्ट, अवगुणी. 
ऐसाल-पु. कार्ये. 
ऐया-स्त्री. वृद्ध स्त्री, आजी. 
ऐयाम-पु. दिवस. 

ऐयार-पु. धूर्त 
ऐयारी-स्त्री. घू्तता. 
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ऐयाश-वि. सुखलोलप, विषयलंपट. 
ऐयाशी-स्त्री. भोगविलास. [ सटरफटर. 
ऐरा गैरा-वि. तिच्हाईत, अनो्खी, तुच्छ, 
ऐरे गेरे नत्यू लेरे-कुठला कुणाचा कोण. 
ऐरापति-पु. ऐरावत. 
ऐराब-पु. ऊर्द स्वरांच्या खुणा, बुद्धिबक्लांत 

अिरेस घालणें, [ पूर, खत्ठबल्. 

नर 

ओकाई-स्त्री. ओकारी. 
ओखरी-ली-स्त्री. उखब्ठी, रगडा (मद्रासी ) . 
ओखलीमें सिर देना-तत्हहातीं शिर घेणें, 

बलिदानास सिद्ध होणें. 
ओखा--पु. बहाणा, ढोंग. -वि. रुक्ष, कठीण, 

सिरक्षिरीत, बुद्ध नसलेला, खोटा.- 
ओखी-वि. वाकडी तिकडी, कठीण. 

ऐल-पु. जिला' चा पुत्र पुरूरवा, विपुलता, ओग-पु. वर्गणी, महसूल. 

ऐलान-पु. घोषणा, दौंडी. 
ऐवान-पु. महाल. 
ऐश-पु. चेन. 
ऐशोआराम-पु. सुख चैन. 

. ऐसा-स-वि. असें, असा, याप्रमाणें. 
: ऐसा ते (वे) सा-सामान्य, हलका, असातसा. 
. ऐसी तंसी-तुच्छतादर्शक शिवी. 
ऐसी तेसी करना-समाचार घेणें (व्यंग). 

' ऐसी तेसीमें जाना-चुलींत जाणें (शिवी). 
ऐसे-अ. या फ्रकारानें. 
ऐसे तो-अ. तसें म्हटलें तर. 

ओंगना-क्रि. स. वंगण घालणें (चाकास ) . 
ओंगा-पु. आघाडा. 
ओंठ-पु. ओद-. 

ओघ-पु. समूह, ढीग, प्रवाह: 
ओछा-वि. हलका, क्षुद्र, किरकोछ, उथव्ठ. 
मओोछाई-स्त्री. क्षद्रता, नीचता. 
ओछापन-पु. नीचता. 
ओज-पु. बल, प्रकाश, कवितेंतील वीर रस. 
ओजस्वी-वि. शक्तिमान्, प्रभावशाली. 
ओझ-पु. पोट, आंतड़े. 
ओझर-पु. जठर, पोट. 
ओझल--वि. आड़. 
ओझा-पु. मांत्रिक, मैथिल आणि गृजराथी 

ब्राम्हणांतील एक जात. 

ओझाइन-स्त्री. ओझाची स्त्री, मांत्रिक स्त्री. 
ओझाई-स्त्री. मांत्रिकाचा धंदा, मंत्रतंत्र. 
ओट-स्त्री. आडोसा, व्यवधान, आश्रय. 

| (ऑखोंसे) ओट हो जाना-अदृश्य होणें, 
डोबछ्थाआड होणें. 

ओंठ काटना या चबाना-दांत ओठ खाणें. | ओटन-पु. सरकी काढण्याचें यंत्र. 
ओंठ चाटना-जिभल्या चाटणें. 
ओंठ चूसना-अधर चुंबन घेणें. 
ओंठ फडकना-- संतापानें ओठ थरथरणें. 
ओआ-पु. हत्ती पकडण्याचा खह्ढा. 
ओक-पु. ओंजछ, घर, 

ग्रहांचा समुदाय.-स्त्री. ओकारी, वसन. 

निवासस्थान, 
आश्रयाची जागा, नक्षत्रांचा किवा 

ओटना-क़ि. स. सरकी काढणें, स्वतःचा 
हेका चालविणें, आंगावर घेणें. 

ओटनी-स्त्री. सरकी काढण्याचें यंत्र. 

ओटा-पु. आडोश्याची भित, सरकी काढ- 
णारा माणूस. 

ओटी-स्त्री. पाहा ' ओटनी.' [ घेणें. 
ओठेगसा-क्रि. अ. टेकंन बसणें, विश्रांति 

ओकना-क्रि.अ. ओकणें, म्हशीसारखें रेंकणें'ष | ओड़न-पु. ढाल, अवरोध, रक्षणाचें साधन. 
कक 
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ओड्ना-कि.स. अडविणें, निवारणें, पसरणें- | 

ओड़ा-पु. खड़डा, मोठी टोपली, उणीव. 
ओढुना-क्रि. स. अंग झांकणें, अंगावर थेणें. 

-पु. पांघरूण. 
ओढ़ुता उतारना-अपमान करणें. 
ओढ़ना ओढ़ाना-विधवेशी लरूग्न करणें. 
ओढ़नो-स्त्री. ओढणी. 
ओढ़नो बदलना-मैत्रीण बनविणें. 
ओढ़र-पु. बहाणा, मिष, ढोंग. 
ओढ़ाना-कि. स. झांकणें (बल्त्रानें). 
ओत-स्त्री. आछस, सुख, लाभ. -वि. 
ओत कसर-लाभहाति. [ विणलेलें. 
ओतप्रोत-वि. गुंफलेलें, एकजीव झालेलें, 
ओब-वि. भिजलेला, ओला.-पु. ओलावा. 
ओवन-पु. शिजलेले तांदूक. 
ओवरना-क्रि. अ. फाठणें, नष्ट होणें. 
ओदा-वि. आद, भिजलेला. 
ओदारना-क्रि. स. फाडणें, छिन्नविच्छिन्न 

करणें, जमीनदोस्त करणें, पाडणें. 
ओघ-अ. जवल्. 
ओघना-द्रि. अ. बांधल जाणें, गुंतणें. [ दोरी. 
ओनचन-स्त्री. खाटेचे पायतण ताणण्याची 
ओनचना-क़ि. स. बाजेच्या पायथ्याला 

लागून असलेली दोरी ताणणें. 
ओनबना-क्रि. अ. वांकणें, ओणवें होणें, 
ओना-पु. उगम. [ तुटणें, भरून येणें (ढंग). 
ओना छरूगना-तलाव वाहन जाणें. 
ओप-सर्त्री. चमक, झिलई. 
ओपची-पु. कवचधारी योद्धा. 
ओपना-क्रि. स. घासणें, झिलई देणें. 
ओपनो-स्त्री. धार लावण्याचा दगड, 

उजत्प्याचें साधन. [सूचक उद्गार). 
ओफ्-अ. अरेरे (दु:ख, कष्ट किवा आइचर्य- 

ओबरी-स्त्री. लहान घर, लहानशी खोली. 
| ओर-स्त्री. दिशा, पक्ष. -पु. टोंक, किनारा. 
ओर आना-अंतकाछ जब येणें. 
ओर निबाहना या निभाना-मरेपयंत 

कतंब्य पूर्ण करणें. 
। ओरमा-स्त्री. एकेरी शिवण. 
ओरहा-पु. हरभच्याचें रोपटे. 
ओराना-क्रि. अ. संपणें. [ लाकूड. 
ओरिया-स्त्री. ताणा ताणण्यासाठीं गाडलेलें 
ओरे-पु. गारा (पावसाच्या). 
ओलंदेज-जी-वि. हॉलंडचा. 

ओलंबा-भा-पु. टोमणा, गाच्हाणें. 
ओल-पु. सुरण.-स्त्री. आडोसा, आश्रय, 

जामीन, तारण, ओलीस ठेवलेली वस्तु 
वा व्यक्ति, बहाणा.-वि. ओलढलें. 

ओलचा-पु. पाणी उपसण्यात्ें भांडें. 
ओलती-स्त्री, पागोव्ठी. 
ओलना-कि. स. आडोसा करणें, अडविणें, 

सहन करणें, टोचणें. 

ओला-पु. वर्फाची गार, खड़ी साखरेचा 
वाटोढा खडा, एक प्रकारची बामूढ्, 
आडोसा, गुप्त गोष्ट.-वि. थंड. 

ओलियाना-क्रि. स. ओटीत घालणें, ठासून 
ओली-स्त्री. मांडी, पदर, झोली. [ भरणें. 
ओली ओड़ना-पदर पसरून मामणें. 
ओली लेना-दत्तक घेणें. 
ओषधि-स्त्री. औषधि वनस्पति, एक वेह 
ओस-स्त्री. दव. [फढक्)ें देऊन सुकणारें रोपटें. 
ओस पड़ जाना-पड़ना-कोमेजणें, उत्साह 

भंग होणें, लज्जित होगें. 
ओसका मोती-आक़्वावरचें पाणी. 
ओसना-क्रि. स. वाक्॒वर्णे (घान्य). 
(अपनो ) ओसमा-सारखी बडबड करणें, 

छः 



ओसना 

(किसीको) ओसना-खूप फटकारणें 
ओसाना-कि. स. धान्य वारवणें 
ओसार-पु. विस्तार. 
ओह-अ. दुःख, आदचये इ. सूचक हाब्द, 
ओहदा-पु. हुद्गा. 
ओहवेदार-पु. अधिकारी 
ओहरी-स्त्री. थकवा 
ओहा-पु. गाईचे स्तन 
ओहार-पु. पालखी वरचा पड़दा 
ओहि-स. त्यालाच 
“ओहो-अ. आइचर्य व आनंदसूचक शब्द. 

५ [ओ] 
“ओंगना-क्ि. स. वंगण घालणें. 
आओंगा-वि. म॒का 
ऑंगी-स्त्री. मकेपणा 

“ऑआघना-फरि. अ. डलकी चेणें 
ध्आौंघाई-स्त्री. डलूकी [ ओतपें. 
ऑंजना-कि. अ. व्याकृुछ होणें. -क्रि. स. 
ऑटन-पु. चारा कापण्याचा लाकडी ओंडा. 
ओऑठ-स्त्री. किनारा, कांठ 
आठा-पु. पायांतील एक दागिना 
ऑड-पु. खड़डा खणणारा मजर 
ऑंडा-वि. गंभीर, खोल, वर आलेला 
ओऑंदा(द)ना-क्रि. अ. त्रासणें, जीव गदमरणें 
ऑधना-कि. अ. उपडे होणें, उलट होगें 
ऑधा-वि. उपडें 

/ आऔंधाना-क्रि. स. उपडें करणें, लटकविणें. 
' औरा-पु. आंवछा. 
ओऔकन-्त्री. ढीग 
औक़ात-पु. वेछ. -स्त्री. शक्ति 
ओपगत-स्त्री. अवगति, दुर्गति. --वि. माहिती 
ी पराणी असलेला चाबक, बैल 
ओगुन-पु. दुर्गण. हाकण्याचा चाबूक. 2३ फल ग 2 [है ब्ः 

ओऔछिया 

आऔघट-वि. अवघड. [-वि. मनमानेेर तसें. 
ओघड़-पु. अघोरी, अविचारी मनुष्य. 
ओघर-वि. विलक्षण, अव्यवस्थित. 
ओऔचक-अ. अचानक, एकाएकीं. 
ओचट-स्त्री. संकट. -अ. सहसा. 
ओचित-वि. निर्श्चित. 
ओचछिती-स्त्री. उपयुक्तता. 
ओछ-स्त्री. दार॒ुहल्ठदीचा गड्डा. 
ओऔज-पु. उंचपणा, श्रेष्ठपद, उंची. 

ओऔजड-वि. अडाणी. 
औज्ञार-पु. हत्यार (लोहारा सुताराचें) 
ओऔद्लड़-अ. निरंतर. 
ओऔटना-क्रि. अ. आठदणें. 
औटनी-स्त्री. पछी, डाव. 
ओऔटाना-क्रि. स. आटविणें. .[ होणारा. 
ओऔढर-वि. चंचल, थोडक्यांत प्रसन्न 
ओऔदसा-स्त्री. दुर्देशा, अवदसा 
ओऔध-पु. अयोध्या, कोसल प्रांत 
ओधि-स्त्री. वेछ, आयुष्य 
औनापौना-अ. कमी जास्त, -वि. पाऊण. 
ओने पोने करना-येईल त्या किमतीनें 
ओऔनि-स्त्री. पृथ्वी, अवनि. [विकून टाकणें 
ऑपनिवेशिक-वि. वसाहती संबंधी 

| औपन्यासिक-वि. कादंबरी संबंधी, अद्भुत. 
औम--्त्री. क्षयतिथि. 
और-अ. आणि.-वि, दुसरें, अधिक. 
ओऔरत-्त्री. स्त्री, बायको. 
औरसना-क्रि. अ. विश्स होणें, नाखुष होगें. 
ओऔरेब-पु. वक्रगति, डावपेंच, तिरपें कापड 

कापणे (शिप्याचें), तिरपी चाल, पेच. 
ओलाद-स्त्री. संतति, 
ओऔल्ामोला-वि. मनमौजी. 
ओलिया-पु. सिद्ध, पीर. 



जौवल 

ओऔवलरू-वि. प्रथम, आरंभीचा, पूर्वीचा, 
मुख्य, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम. 

ओशि-अ.- अवश्य. 
ओसत-पु. सरासरी. 
ओसतन्-अ. सरासरीनें. 
ओऔसना-क्रि. अ. खाण्याच्या वस्तु नासणें, 

गरमी पडणें, उकाडा होणें, उन्हाल्चानें 
ओऔसर-पु. वेल्. | व्याकुछ होणें. 
ओऔदतान-पु. हिम्मत, परिणाम, शेवट, शद्धी 
ओऔसाना-क्रि. स. अढींत घालन पिकविणें. 
ओऔसाफ़-पु. सदगुण.' वस्फ॑चें अ. वचन 
ओऔसेर-स्त्री. विलंब, चिता. 
ओऔहत-स्त्री. अपधात, दुर्देशा 
ओऔहांती-स्त्री. सोभाग्यवटी 

कि] 
कअधा-पु. विजेची चमक, चकचकाट 

लखलखाट. [ प्रकारचा आंबा 
कंक-पु. पांढडरी धार, खेंकडा, विशेष 
कंकड़-र-पु. खडा, सुकविलेली किवा 

भाजलेली तंबाखू, कणी. 
कंकड़ी-स्त्री. वाकूचे कण. 
ककड़ी (री )छा-वि. रेताड, 
कंकन-पु. बांगडी. 
कंकरीट-स्त्री. कौक्रीट. 
कंकाल-पु. हाडांचा सांपवा. 
कंकाली-पु. एक नीच जात, ककेंशा. 
कंकोल-पु.. कंकोछ 
कंखवारी-स्त्री. कांखमांजरी 
कंसौरी-स्त्री. कांख, कांखेंत यरेणारी गांठ 
कंगन-पु. बांगडी, कांकण, शिखांच्या डोक्या- 

वरील लोखंडी कड़ें. 
फेंगना-पु. कंकण बांधतांना म्हणावयाचें 

गार्ण.-स्त्री. एक प्रकारचें गवत. 

[ साधारण. 
-वि. मध्यम, 

[ असलेला 
खड़े कांटे 

बज छजेंड कोटबोस 

केंगनी-स्त्री. लहान कंकण, कंगोरा, वर्तृत्ल. 
केंगला-वि. दरिद्री. 

कंगसी-स्त्री. पंजा, पकड. 
कंगाल-वि. दृष्काल्ग्रस्त, निर्धन. 
कंगालगुंडा-वि. गरीब परंतु चैनी. 
कंगाल बाका-वि. दरिद्री पण मानी. 
कंगाली-स्त्री. निर्धनता. 

कंगूरिया-स्त्री. करंगढ्ी- [ बुरूज. 
कंग्रा-पु. शिखर, किल्लयावरील लहान 
कंघा-पु. कंगवा, मोठी फणी, मागाची फणी, 

| कंघी-स्त्री. फणी 

| कंघेरा-पु. फणी बनविणारा 
कंघी चोटी करना-वेणी फणी करणें 

| कंचन-पु. सोनें, धोतरा, रक्तकांचन. 
।  -वि. निरोगी 
। कंचन बरसना-संपत्ति व श्योभायुक्त होणें 

| कंचनिया-स्त्री. कांचनाच्या झाडाची एक 
कंचनो-स्त्री. वेश्या [जात 
कचुकी-पु. अंतःपुर रक्षक, द्वारपाल, साप 

| कचुवा-पु. चोछी (स्त्री. चोढछी 
। कैंचेरा-पु. कांचेंचें काम करणारा 

कंछा-स्त्री. बारीक डहाढी, अंकुर 
कंजई-वि. खाकी रंगाचें. -पु. खाकी रंग, 

खाकी रंगाच्या डोछचयाचा घोडा 
कंजड़-पु. दोरखंड वत्ठणारी जात (मांग) 

; कजा-पु. करंजीचें फछ. -वि. खाकी 
| रंगाचा, घान्या डोठ्याचा. 
कंजाक-पु. लटारू, डाक 
केजियाना-क्रि. अ. निखारे निवर्णे, कोमेजणें 
कंजूस-वि. कृपण, कंजूष 

'जूसो-स्त्री. कंजूषपणा. 
कंटकी-वि. कांटेदार. 
केटबास-पु. भरीव कांटेरी वेल्ू. 



कंटर 

फंटर-पु. काचेची सुरई. [ वितीची काठी 
कंटा-पु. बांगड्या रंगविष्याची दीड 
कंटाइन-स्त्री, डाकीण, ककेशा 

कंटाप-पु. कोणत्याहि वस्तूचा पुढील जड 

कंटाल-पु. घायपात, वेल्ठ. [ भाग. 

कॉंटिया-स्त्री. लहान खिड़ा, मसे मार- 
. प्याचा गलछ, डोक्यांत घालावयाचा एक 
'कटोला-वि. कांटेदार [ दागिना. 
कंटनमेंट-स्त्री. सैनिक छावणी 
कॉटला-पु. बारीक लांब केलचांचें झाड़ 
'कंटोप-पु. कान टोपी 
किंट्राक्ट-पु. मक्ता. 
'कंठ करना-तोंडपाठ करणें. 
क्ंठगत-वि. गल्याशीं आलिलें 
(प्राण) कंठगत होना- मृत्यु जब येणें 
आठमाला-स्त्री. गंडमाक्ा (रोग) 
कझटला-पु. ताईत, हसछी (मुलांची ) 
क्रैंठासरी-स्त्री. गछसरी, कंठी 
क्रंठस्थ-वि. तोंडपाठ [ गढा. 
कंठा-पु. कंठ (पोपटाचा ), हसत्ठी, कंठा, 
'क्रंठाग्र-वि. तोंडपाठ 
अकंठो-स्त्री. मात, कंठी, हसत्ी 
उकंठी उठाना-शपथ घेणें 
हकंठी देना-शिष्य करणें, मा घालणें 
कंठो लेना-माक घेणें, त्यागी बनणें 
“कंडरा-स्त्री. मोटी रक्तवाहिनी 
कंडा-पु. गोंवरी, सरकंडा 

कंडा होना-सुकणें, मरणें, दुबल्ठे होगें. 
कंडारी-पु. कर्णधार. 
कंडाल-पु. शिग, तुतारी, पाणी भरण्याचें 

तांब्या पितछेचें मोठे भांडें. 
कंडो-स्त्री. गोंवरी.[यांचा बनलेलाकंदील. ) 
कंडोल-स्त्री. (माती, अभ्रक किवा कागद 

*- ७५ - ह कंथि 

कंडोलिय .-स्त्री. लहान दीपगृह. 
कंड-स्त्री. कानाचा एक रोग, खाज. 
कंडुक-पु. बिब्बा, भिलावा. 
कंडवा-पु. कणसावर पडणारा रोग. 
केंडेरा-पु. पिजारी. 
कंडोल-पु. कठडा (बांबूचा ). 
कंडोरा-पु. शेण्या थापडण्याची जागा, 

गोंवन्या सांठविण्याची जागा. 
कंत-थ-पु. कांत, पति, ईश्वर. 
कंथा-स्त्री. गोधडी, घोंगडी, शरीर. 
कंयो-पु. गोधडी पांधरणारा साधु. 

| कंद-पु. कंदमूठ्ठ, खडीसाखर. 
कंदरप, कंदपे-पु. मदन, कामदेव. 
कंदर-पु. गृहा. कंदरा-स्त्री. गहा. 
कंदल-पु. कोंब, कपाछ, सोनें, वादविवाद, 

गाल, समूह, केक, मंजुछ ध्वनि, दूषण. 
| कंदला-पु. सोन््या-चांदीची तार, सोन्या- 

चांदीची लूगड.(दागिने करणारा सोनार. 
कंदलागर-पु. धातूंत खोटी भेसक् करून 
कंदा-पु. कंद, रताढें. [(अभ्रकाचा ) . 
कंदोल-स्त्री. कंदील (कागदाचा किया 
कंदुक-पु. चेंडू, सुपारी, गोलउशी, एक वर्ण 

वृत्त. [किवा पिराच्या नांवें अन्नसंतर्पण 
कंदूरी-स्त्री. तोंडलें. -पु. बीबी फातमा 
कंदेला-वि. घाणेरडा. 
केंदोरा-पु. करगोटा. 
कंधनो-स्त्री. करगोटा. 
कंधर-पु. मान, ढंग, नागरमोथा. 
कंधा-पु. खांदा. 
कंधावर-स्त्री. बैलाच्या मानेवरील जूं, 

खांद्यावर टाकावयाचा रुमाल. 
कंधार-पु. कंदाहार. 
कंधि-पु. समुद्र, मान, गढछा. 



कॉंधियाना 

कंधियाना-क़ि, स. खांदा लावणें. 

ब्ग् द्व् च्ब्न कंचन 

ककक््कड़लखाना-हुकका पिणान्या टोल्हीचेंस्थान, 

कंधेला-पु. स्त्रियांच्या साडीचा खांद्यावर | कक्कड़बाज-पु. फार तंबाखू ओढणारा.- 
येणारा भाग. [खांद्यावरून टाकण्ें. 

कंघेला डालना-डोक्यावर पदर न घेतां 
कंपकंपी-स्त्री. थरकांप. 
केपना-क्रि. अ. कांपणें, भीतिग्रस्त होणें. 
कंपा-पु. पक्षी घरण्याचा फांस. 
कंपा सारना-पक्षाल्ला पकडणें, फसविणें. 
केंपाना-क्रि. स. हलविणें, भिवविणें. 
कंपू-पु. छावणी, फौजेचा तत्क, तंब्. 
कंबल-र-पु. कांबक्ें, पावसाक्वयांतील किडा. 
कंबु, कंबुक-पु. शंख, शंखाची वांगडी, हत्ती. | 
कंबोज-पु. गांधार जवछील ह 
केंबल-पु, कमछ. [ स्थानचा एक भाग. 
केंबलगट्टा-पु. कमछ्छाचें वी. 
कंस-पु. कासे (धातु ), प्याला, सुरई, झांज, 

कींशाचें भांडें, उम्रसेनाचा मुलगा. 
कंसुला-पु. समणी बनविष्याचा सोनाराचा 

कांशाचा चौकोन. 
क-पु. ब्रम्हा, विष्णु, कामदेव, सूर्य, प्रकाश, 

प्रजापति, दक्ष, अग्नि, वायु, राजा, यम. 
आत्मा, मन, शरीर ,काल, घन, शब्द. 

कई-ि. कित्येक. 
ककओ--्त्री. फणी. 
ककड़ी-स्त्री. काकडी. 
ककड़ीके चोरको कटारीसे मारना-काकडी- 

च्या चोराला फांशीची शिक्षा. 
कफवी-स्त्री. बांगडी. 
ककरी-स्त्री. काकडी. [वर्णमाला. 
कफहरा-पु. 'क' पासृत 'ह 
ककोड़ा-पृ. तोंडल्यासारखें एक फल. 
ककोरना-क्रि. स. कोरणें, खोदणें, उपटर्णें. 
कक्कड़-पु. भाजलेला तंबाखूचा चुरा. 

ककक््कड़वाला-पु. पेसे घेऊन हुक््का पाज- 
णारा. [ काका. 

ककक््का-पु. काश्मीरांतील एक प्रदेश, नगारा, 
कक्ष-पु. बगल, कासोटा, जंगल, सुकलेलें 

गवत, भूमि, घर, पाप, इयत्ता, सैन्याच्या 
आजूबाजूचा भाग, कमरपट्टा: 

कक्षा-स्त्री. परीघ, ग्रहमार्ग, तुलना, श्रेणी, 
उंबरा, बगल, भिंत, लंगोट, वर्ग. 

कखरी-स्त्री, कांख, कूस. 
कखरी लरिका गांव गोहार-का्खेत 

कसा नि गांवाला वत्ठसा. 
कखौरी-स्त्री. कौखेतील फोड. 
कगदही-स्त्री. कागदपत्रांचें दप्तर. 
कंगर-पु. कांहींसा उंच किनारा, बांध, 

कंगोरा, पूर. [उंच किनारा. 
कगार-पु. उंच किनारा, टेकडी, नदीचा 
कच-पु. केस, कोरडी जखम, झुंड, ढंग, 

बृहस्पतीचा मुलगा, टोंचण्याचा शब्द, 
कचक-स्त्री. ठेंच. टिंचण्याचा शब्द, 
केचकेच-स्त्री. बडबड. | दांत ओंठ खाणें. 
केचकचाना-अ. कचकच आवाज करणें, 
फैचकड़ा-पु. कांसवाच्री पाठ, कचकडझा, 
कचकेला-पु, कच्चे केले. 
कचकोल-पु. भिक्षापात्र (नारब्ाचें ). 
कचदिला-वि. हलवा. 
केचतार-पु. एक लहानसें झाड है (यास 

एंदर पिवढ्लीं फुलें बेतात). 
पर्यतच्ची | कचपच-पु. खच्चन भरणें, बडबड. 

कचपची-स्त्री. कृत्तिका नक्षत्र, टिकली. 
कचरपेंदिया-वि. अशक्त, अस्थिर बुद्धीचा. 
केचबच-पु. मुलेंबाछें, परिवार. 



कचरकचर 

कचरकचर-पु. कच्चे फछ खाप्याचा 
आवाज, बडबड. [ भोजन. 

कचरक्ट-पु. छाया ब॒क््कक्या मारणें, इच्छा- 
कचरपचर-वि. 3 
कचरना-क्रि. स. तुडविणें, पोटभर खाणें. 
कचरा-पु. कच्चें टरबूज, काकंडी, कचरा, 

उडदाचें किवा हरबच्याचें पीठ, शेवात्ठ- 
कचरी-स्त्री. काकडीच्या जातीचें एक 

फक्छठ, त्या फछाचे सुकविलेले तुकडे, 
सालीसकट डाढ, सरकी. 

कचलोंदा-पु. भिजविलेल्या पिठाचा गोढ्ा. 
कचलोन-पु. काछें मीठ. 
कचलोहू-पु. जखमेंतून येणारें पाणी. 
कचवांसी-स्त्री. शेत मोजण्याचें माप, जमाव. 
कचवाट-स्त्री. चीड. 
कचहरो-स्त्री. दरबार, न््यायालूय, कचेरी, 
कचहरी चढ़ना- कोर्टाची पायरी चढणें. 
कचाई-स्त्री. कच्चेपणा, अननुभवीपणा. 
कचाना-क्रि. अ. कच खाणें, भिणें. 
फचालू-पु. उकडलेल्या' बटाटबाचा तुक- 

ड्यांत तिखट मीठ घालून केलेला 
खाद्य पदार्थ, एक प्रकारचा अल कंद. 

कचालू करना या बनाना-बदडरणणें. 
कचिया-पु. विढ्ठा, दंतालें, का्ेमीठ. 
कचियाना-क्रि.अ. हिम्मत हरणें,मार्गें पडणें. 
कचीची-स्त्री. जबडा, दाढ़. 
कचुल्ला-पु. वाटी, पेला. 

कचूमर-पु. ठेचलेली वस्तु, ठेंचुन केलेलें 
लोणचें, कोशिबिर. 

कचूम र करना या निकालना-खूप चेंचणें, 
कच्र-पु. आंबेहत्ठद, कांचरी. [खूप मारणें. 
कचाना-क्रि.स. टोंचणें, घुसविणें. 
कचोरा-पु. प्याला. 

- ७७ -- कछनी 

कचोरो-स्त्री. उडीद वगैरेचें पीठ भख्त 
कच्चर-पु. घाणेरडे पदार्थ. [केलेली पुरी- 
कछ्या-वि. कच्चा भातीचा, न पिकलेला, 

न शिजलेला, पुष्ट न झालेला, कमजोर, 
ठरविलेल्या मापापेक्षां कमी. -पु. 
सांगाडा, जबडा. 

कच्चा जी या दिरू-भित्रें मन. | लाजविपें. 
कच्चा करना-भिवविणें; खोंटें ठरविणें, 
कच्चा पड़ना-अप्रामाणिक ठरणें, संकुचित 

होणें. [ लेली हकीगत, रहस्य. 
कच्चा चिट्॒ठा-पु. जशीच्या तशी सांग्रित- 
कच्चा हाथ-पु. कामांत प्रवीण नसणें. 
कच्चीपक्को-स्त्री. दुर्वंचन. 
कच्छी बही-स्त्री. रोजकीदे. 
कच्ची बात-स्त्री. अहलील गोष्ट. [ साखर. 
कच्ची चीनी-स्त्री. पांढरी न केलेली 
फच्ची रसोई-स्त्री. फक्त पाण्यांत शिजवि- 

लेलें अन्न (जसें-भाकरी, भात, वरण. ) 
कच्ची सड़क-स्त्री. खडी न दाबलेला रस्ता- 

कच्ची सिलाई-स्त्री. लांब लांब अंतरावर 
दोरा भरणें. 

कच्चे पक्के दिन-पु. चार पांच महिन्याचें 
गर्भारपण, दोन कऋतू च्या संधिकालां- 
तील दिवस. [ मुलेंबाढें. 

कच्चे बच्चे-पु. लहान लहान मुलें, पुष्कछ 
कच्छप-पु. कासव, कूर्मावतार, कृबेराच्या 
नऊ निधीपैकीं एक, दोहे ' मधील 
एक भेद. 

कच्छपी-स्त्री. कासवी, सरस्वतीची वीणा. 
कच्छा-पु. नांवाचा समूह, दोन सुकाणूंची 
कच्छू-पु. कांसव.- [नाव. 
कछनी-स्त्री. गुडध्याच्या बर नेसलेलें 

धोतर, लहान घोतर. 



कछबाहा न ३८ + कटहरा 

कछवाहा-पु. रजपूतांतील एक जात. 
कछान--पु. गुदष्याच्या वर धोतर नेसंण्याचा 

प्रकार. | छेली सखल जमीन. 
कछार-पु. नदी किवा समुद्र कांठंची भिज- 
कछु, कछुक-वि. कांहीं, थोडासा. 
कछुआ-पु. कांसव. 
कछुई-स्त्री. कासवी. 
कछोटा, कछौटा-पु. कांसोटा. 
कज-पु. वांकडेपणा, दोष. 
कजक-पु. अंकुश. [ च्याचें खापर. 
कजकोलर-पु. सुंदर उकत्तीचा संग्रह, भिका- 
कजरा-पु. काजल, काह्ठया डोव्ठ्यांचा बेल. 
कजरारा-वि. काजढ्ठी, काढ्ठा. 
कंजलाना-करि. अ. काछें पडणें, आग 

विह्णें.-क्रि. स. काजछ घालणें. 
कजली-स्त्री. काछोखी, पारा व ग्ंधक 

यांच्या मिश्रणात्री पूड, पावसांत येणारा 
एक संण, काछे डोकछे असलेली गाय. 

कजलो तोज-स्त्री. भाद्रपद वद्य तृतीया. 
कजली बन-पु. केछीचें बन, आसामांतील 

हत्ती असलेलें अरण्य. 
कजलोटा-पु. काजव्ठाची डबी. 

कजलौटी-स्त्री. काजछाची लहान डबी. 
क़ज्ञा-स्त्री. मृत्यु. 
क़ज्ञाक, क़रज्ञाक-पु. डाकू, लुटारू. 
क्रज्ञाकी-स्त्री. लुटारूपणा, कपट. 

कजावा-पु. उंटाच्या पाठीवरील लांकडी 
कजिया-पु. भांडण. [ सांगाडा. 
कजी-स्त्री. वांकडेपणा, दोष. 
कज्जल-पु. काजछ, सुरमा, ढग, काछोखी, 
क़ज्जाक-पु. लुटारू, [ एक छंद. 
कट-पु. हत्तीचें गंडस्थछ, गंडस्थक्व, प्रेत, 

प्रेतयात्रा, स्मशान, एक प्रकारचा काढछा 

>---+++ततत9+तत>->.बततत+-+37++5++++++ 

रंग, तट॒टी, वाढ्मा बगैरे गबत, वेलाच्या 
रोपट्थाप्रमाणें असणारें एक रोपटें, 
चटई. 4 

कटक-पु. फौज, शिबिर, कंकण, पर्वताचा 
मध्य भाग, दुंगणग, गवताची चटई, 
समूह, हत्तीच्या दांतावर बसबिलेलें 
पितछी टोंपण. 

कटकओ-काओ-स्त्री. सेना, संन्य. 
कटकट-स्त्री. दातांचवा केटकेट आबाज, 
कटकटाना-कि. अ. दांत बाजणें. [भांडण. 
कटकबाला-पु. मुदतीची विक्री. 
कटकोल-पु. पिकदाणी. 
कटखना-वि. कापून खाणारा, दांतानें 

तोडणारा. -पु. युक्ति. [धर. 
कटघरा-हरा-पु. मोठा पिजरा, लांकडी 
कटजीरा-पु. कार्छे जिरें. 
कठड़ा-पु. म्हशीचें पोर (पारडं ). 

कटती-स्त्री. विक्री, कपात, धान्याची 
कटतो कहना-मर्मभेदी बोलणें [ कापणी. 
कटना-क्रि. अ. कापलें जाणें, लढाईंत 

मरणें, रस्ता संपणें, दल्खणें, निःशेष भाग 
लागणें, खोडलें जाणें, धारेच्या वस्तूनें 
जखम होणें, एकादा भाग वेगढ्ा होणें, 
नष्ट होणें, वेछ जाणें, फसवन निधन 
जाणें, लज्जित होगें, द्ेष करण, मोहित 
होणें, मिवकत होणें. ; 

कटर-स्त्री. एक प्रकारची मोटी नाव, 
लहान नाव. [ पाडा. 

कटरा-पु. लहान चोकोनी बाजार, म्हशीचा 
कटबो-वि. कापून तयार केलेला, कांटेदार. 
कटवों व्याज-कटमृदतीचें व्याज. 
कठसरंया-स्त्री. एक कांटेरी झाड. 
कटहरा-पु. पिजरा, लांकडी घर. -स्त्री. 



कटहल 

एक गोडा मासा. 
कटहुल-र-पु. फणस, फणसाचें झाड. 
कटहा-वि. चावरा. 
कटा--पु. कापाकापी. -वि. कापलेला, फुट- 

लेला, तुटलेला. [पीक कापण्याची मजूरी. 
कटाओ-स्त्री. कापणी, कापण्याचे काम, 
करा ऊ-पु. काटछाट. ; 

कटा कट-पु. कटकट, आवाज, भांडण. 
कटा कटी-स्त्री. कापाकापी. 
कटान-स्त्री. कापण्याची क्रिया किवा प्रकार. 
कटाना-क्रि. स. कापविणें. 
कटार-स्त्री. कटयार, 
कटारा-पु. चिंचेचें बोटुक, अम्हदंडी, मोठी 

कटचार. [ वि्वा. 
कटारी-स्त्री. कट्यार, नारकछ सोलण्याचा 
कटाब-पु. कापणें, कापून केलेली बेलबुट्टी. | 
कटा वदार-वि. खोदकाम केलेलें. 
कटा बन-पु. कात्रण, कापण्याचें काम. 
कटास-पु. रानमांजर, कटयथार. 

कटा ह-पु. उंचवटा, मोटी कढई, कासवाची 
पाठ, विहीर, नरक, झोपडी, म्हशीचें 

कठि-स्त्री. कमर, हत्तीचें गंडस्थछ. [पोर. 
कटिवद्ध-वि. तत्पर, कंबर बांधलेला. 

कटिया-स्त्री. पैलू पाडण्याचें काम, तुकडे ' 
कटिसूत्र-पु. करगोटा. .[ केलेला चारा. 
कटीला-वि. तीक्षण, परिणामकारक, मोहित | 

करणार।, झोकदार, कांटेदार, कांट्यांनीं 
भरलेला, टोंकदार. [ रुद्ध वर्णयोजना. 

कदु-वि. कड़ू, अनिष्ट, काव्यांत रसावि- 

कटु आ-पु. काछया रंगाचा पिकाचा किडा, 
कट्सर-स्त्री. जंगली आंबर, [| पाट. 
कटोरदान-पु. पितछेचें झांकणासहित भांडें. 
कटोरा-पु. रुंद तोंडाचें बेठें भांडें. 

- ७९ -- कठिनी 

कटोरा चलाना-मंत्रबलानें चोर पकडण्याचा 
होरा पाहणें. ह 

कटौती-स्त्री. देण्याच्या पैशांतून ठरलेला 
किवा धर्मार्थ पैसा कापून घेणें. 

कट्दर-वि. चावणारा, हट्टी, अंधश्रद्धारू. 
कट्टहा-पु. महात्राह्ममण. [ जबडा. 
कट्टा-वि. घट्टाकट्टा, बह्लकट. 
कट्टे लगना-दुसच्याच्या हातीं लागणें. 
कट्ठा-पु. जमीन मोजण्याचें पांच हात 

चार अंगुद्ें लांबीचें माप, वाईट गहूं. 
कठ-पु. एक ऋषि, लाकूड, एक यजुर्वेदीय 

उपनिषद, जंगली. 
कठकलेजी-वि. पाषाणहृदयी. 
कठकेला-पु. एक प्रकारचें बेचव केले. 
कठकोल-पु. सुतार पक्षी. 
कठताल-पु. टाव्ठी, झांज. 
कठपुतली-स्त्री. छांकडी बाहुली, दुस- 

चयाच्या सांगण्याप्रमाणें वागणारी 
व्यक्त्ति. [ पेटी, लांकडी भांडें. 

कठड़ा-रा-पु. लाकडी पिजरा, छांकडी 
कठफोड़ा-फोड़वा-पु. सुतार पक्षी. 
कठबंधन-पु. हत्तीचा खोडा. 
कठबाप-पु. सावत्र बाप. 
कठबेल-पु. कवठाचें झाड. 
कठमलिया-पु. वेष्णव, ढोंगी साधु. 
कठमस्त-वि. व्यभिचारी, अडदांड. 
कठमस्तो-स्त्री. मस्ती, गुंडगिरी. 
कठमुल्ला-वि. अडेलतट्ट्. 
कठला-पु. मुलांच्या गढ्घांत घालावयाची 
कठहुज्जती-स्त्री. भांडकुदक्केपणा. [ मात. 

श 

कठिन-वि. कठोर, कठीण.. [असाध्यता. 
कंठिनाई-स्त्री. कठोरता, कठीणपणा, 

कठिनी-स्त्री. खडू, लेखणी, कुदल्, 



कठिया 

मडकें, गेरू, खारी जमीन. 
कठिया-वि. जाड व कठीण कवच असलेलें. 

कठियाना-क्ि. अ. वाक्न कडक होपें. 

कठुआ (वा) ना--क़ि. अ. थंडीनें काकडणें, 
वाहन लांकडासारखें कठीण होणें. 

कठुछा-पु. हार, माला. 

कठ्मर-पु. जंगली औदुंबर. 
कठैला-पु. वाडगा. [ वाडगा. 
कठौता-पु. लाकडाचें मोठें रुंद भांडें, 
कड़क-स्त्री. घोड्याचा वायुवेग, गर्जना, 

मूत्ररोग, कछ, बीज, चमक. 
कड़कफड़-पु. कडकड असा आवाज, कडक 

वस्तु तुटल्याचा आवाज. [लेला, प्रचंड. 
कड़कडना-वि. कडकड शब्द करीत अस- 
कड़कड़ाना-क्रिआआ. कडकड आवाज होऐें, 

(तिल, तूप वगरे) खूप तापणें. -क्रि. 
स. (तूप, तेल बगरे) खूप तापविणें. 

कड़कड़ाहट-स्त्री. जोराचा आवाज. 
कड़कना-क्रि. अ. कृड़कंड आवाज होऐें, 

दम भरणे, फाटण: 

कड़क नाल-स्त्री. रुंद तोंडाची तोफ 
कड़क बिजली-स्त्री, चंद्राकार बाली, 

तोडेदार बंदुक. [ गीत. 
कड़खा-पु. लढाईच्या वेढीं ग।इलें जाणारें 
कड़खेत-पु. भाट, रणगीत गाणारा. 
कड़बड़ा-वि. कांहीं केस पांढरे व कांहीं 
कड़बी-बी-स्त्री. कडवा. | काछे असछेला. 
कड़ा-पु. हातांत किवा पायांत घाराव- 

याची कडी, एक प्रकारवें कबूतर. 
एकाद्या धातूची आंगटी किवा कड़ें. 
-वि. कठिण, कठोर, उग्र, कसलेलें, 
कोरडा, धष्टपुष्ट, प्रचंड, सोशिक, 
दुःसाध्य, असह्य, कर्कंश. 

> ८9 «« कढ़ाव 

कड़ाई-स्त्री. कठो रता, कडकपणा. उपवास. 
कड़ाका-पु. कठिण वस्तु तुट्ण्पाचा आवाज, 

कड़ाकेका-जो राचा, जोरदार, जलद, खूप- 

कडाबीन-स्त्री. लहान बंदुक, रुंद तोंडाची 
कड़ाहा-पु. मोदी कढई. [बंदुक, 
कड़ाही-स्त्री, लहान कढई. 

कड़िहार-काढणा रा- 
कड़ियल-पु. खापर. -वि. कंठोर. 

कड़ी-स्त्री. कडी, कडवें, लहान बंधारा, 
संकट, लगाम. -वि. कठिण, कठोर. 

कड़ीदार-वि. कडयया असलेला. 

कडुआ-वि. कड़्, रगीट, अग्रिय, कठिण, 

कड़आ करना-पैसे घालविएें. 

कड़आ घूट-कठिण गोष्ट, अपमान. 
कडुआ मुह-कड् शब्द बोलणारें तोंड. 
कडुआ होना-वाईट होणें. 
कडुए कसेले दिन-वाईट दिंवस. 
कड़आना-क्रि. अ. कड़ रागणें, रागावणें, 
कड़आहट-्त्री. कड़पणा. [ डोछे दुखणें. 
कडुओ रोटो-सुतकाचे पहिले तीन दिवस 

नातेवाईक पाठवितात तें अदन्न. 
कड़ेरा-पु. धार लावणारा. 
कडोड़ा-पु. फार मोठा अधिकारी. 
कढ़ना-क्रि. अ. निधणें, उगवण्ें, पुढें जाणें, 

दूध आएठणें, प्रतिस्पध्यावर विजय 
सिल्वविर्णे. 

कढ़ जाना-हात घरून जाणें, आदून जाणें. 

कढ़नी-स्त्री. घुसछखांबाची दोरी. 
कढ़लाना-क्रि. स. ओढणें, बाहेर काढणें. 

कढ़ाई-स्त्री. कढई, कजीद्याचें काम व 
त्याची मजूरी. 

कढ़ाना, कढवाना-क्ि. स. काढविणें. 

। कढ़ाव-पु. कशीदा. 



कढेरना 

कढ़्ेरना-पु. सोन्याचांदीज्या भांड्यांवर 

* नकशी काढ्ण्याची छिन्नी, 
कढ़ोरना-क्रि. स. ओढणे. 
कत--पु. लेखणीचें टोंक.--अ. कां, कशासाठीं. 
क़तई-अ. अगदीं. 
कतना-क्रि. अ. कांतलें जाणें. 

कतझन्नी-स्त्री. कातर. 
कतब-पु. लेख. 
कतरन-स्त्री. कापड किवा कागद वगैरे 

कापलेले रद्दी तुकडे, कातरण. 
कतरना-कि. स. कातरणें. 
कतरनी-स्त्री. कातर. 

कतरब्योंत-स्त्री. काटछाट, उलटापालट, 

विचार, यूक्ति, हिशोबांत बसविणें. 

क़तरा-पु. बिंदु, थेंब. [तुकडा, मोठी नाव. 
कतरा-पु. कापलेला तुकडा, दगडाचा लहान 
कतराई-स्त्री. कातरण्याचें काम, कातर- 

ण्याची मजूरी. 
कतराना-स्त्री. चुकविजें. -क्रि. स. कात- 
क़तल-पु, वध, संहार. [ रविणें. 
क़तलबाज़-पु. वधिक, कत्तलऊ करणारा. 
क़तला-पु. तुकडा. 
क़तलाम-क़त्लेआस-पु. सर्वे संहार, 
क़तली-स्त्री. मिठाईवा चौकोनी तुकडा. 
कतवान(-क्रि. स. कांतवियणें. 
कतवार-पु. केरकचरा. 
कतवारखाना--पु. उकिरडा. 
कतहेँ (हैं )-अ. कोठेंहि. [पद्धत 
कता-स्त्री, घाट, तच्हा, कपडे कातरण्याची 
कता करन(-कापड बेतणें. [ ण्याचें काम- 
कताई-स्त्री. कांतण्याबहुरूची मजूरी, कांत- 
क़ताकलाम-पु, मध्येंच बोलणें. 
कतान-पु. एक अ्रकारचें रेशमी कापड, 

हिं. म. को....६ 

- ८१- कंस 

अछ्शीचें झाड, एक प्रकारची मलूमल. 
कताना-क्रि. स. कांतविणें. 

क़तार-स्त्री. ओंछ, समूह. 
कतारा-पु. लाल ऊंस. 
कति,-वि. किती, कोण, अगणित. 

कतिपय-वि. कित्येक, थोडेसे- 

कतीरा-पु. स्वच्छ पांढरा ग्ोंद- 

कतेक-वि. कित्येक, पुष्कत. 
कतौनी-स्त्री. कांतण्याबद्लची मजूरी, 

एकादें काम करण्यास बराच बेछ 
बसून रहाणें. [ लहान तलवार, 

कत्ता-पु. बांबू कापण्यावें हत्यार, फांसा, 
कत्ती-स्त्री. सुरी, लहान तलवार, कट्यार, , 

सोनाराची कात्री, पगडी. 
कत्थई-वि. काताच्या रंगाचा. 
कत्थक-पु. ताचणारी एक जात: 
कत्था-पु. कात, खेराचें झाड़. 
कत्बा-पु. भितीवर कोरलेला छेख, 
कथ्थंचित्ू-अ. कदाचित. [ पुराणिक. 
फकथक-क्कड़-पु. पृष्कक गोष्टी सांगणारा, 
कथना-क्रि. स. सांगणें, निंदा करणें. 
कथनीय-वि. वर्णन करण्यास योग्य,निदनीय. 
कथरी-स्त्री. गोधडी. 
कथानक-पु. गोष्ट, लूघुकथा. 
कथामुख-पु. गोष्टीच्या प्रुस्तकाची 
कथावस्तु-स्त्री. कथानक. [ प्रस्तावना: 
कथावार्ता-स्त्री. अनेक प्रकारच्या गप्पा- 

गोष्टी. [ धाराचें बोलणें. 
कथोद्घात-पु. प्रस्तावना, नाटकांत सूत्र- 
कथोपषकथन-पु. संभाषण, वादविवाद. 
कइ-स्त्री. देष, हट्ट, परिश्रम. -अ. कीं. 
क़द-पु. उंची, वांधा. 
कर्दंब-पु. कछंबवृक्ष, मोहरी, देवताड, 
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हद, शिरस, शिशिर ऋतु, निर्गुणी | कदामत-स्त्री. प्राचीनता. 
पुरुष, शततारका, देवडांगर. समूह, मध. | कदासतवसंद-वि. पुराणमतवादी, 

क़दुआवर-वि. उंच बांध्याचा. | कंदावर-वि. उंचा पुरा. 
कवन-पु. मरण, वध, युद्ध, पाप, दुःख. | कदी-वि. हटूटी. -अ. कीं. 

कदतक्ष-पु. वाईट अन्न, कदान्न. | कदोस-मी वि. प्राचीन. 

| 
कदम-पु. कद्दंबब॒क्ष, एक प्रकारचें गवत. | कदुष्ण-वि. थोडेंसे उष्ण. 
क़दम-पु. पाऊल, घोडथाच्या चालीचा | कदूरत-स्त्री. द्वेष, घाण. 

एक प्रकार, दोन पावलांतील अंतर, | कदे-अ. केव्हांही. 

चिखलांत किवा घुढ्ींत उठलेलीं पाउलें. | कदें आइम-वि. मनुष्याच्या उंचीचा. 
कदम उठानता-लवकर चालणें, उन्नति । कह्ावर-वि. उंच बांध्याचा. 

करणें. कई | कह -पु. दुधीभोपका. 
क़दम चूसना-अत्यंत आदर रू | कहू कश-पु. किसणी, एक मिठाई. 
कदम छूना-तमस्कार करणें, शपथ घेणें. | कह दाना- पु. जंत. 
क्दम रखना-प्रवेश करणें, पाऊल टाकणें. | कधी-अ. केव्हां. 
क़दस पर क़दम रखना-अनुकरण करणें, | कनंगली-स्त्री. करंगछी. 

मागें मार्गें चालणें.  [ केलेली जागा. | कन-पु. कण, भिक्षा, वाक्चा कण, 
क्रदमचा-पु. संडासांत पाय ठेवण्याकरितां | शारीरिक शक्ति, उष्टें, धान्याचा कण. 
क़दमबोसी-स्त्री. पाद चुंबन, वडिलांची | कनककलो-पु. बुगडी, लवंग. 
कदमा-स्त्री. एक मिठाई. ॥। सेवा करणें. कनअड़-वि. पहा कनौड़ा.' 

क्रवर-स्त्री. मान, प्रतिष्ठा. | कनकचंपा-स्त्री. सोनचांफा. 
कम  बुपह | कनकजीरा-पु. चिमणसाक. [ कापणारा. 
क़दरदानी-स्त्री. गुणग्राहकता. | कनकटा-वि. कान कापलेला, कान 

-क्रि. अ. भिणें, माघार घंणें. कदराना-क्रि, अ. भिणें, माघार घेणें कनकना-वि. ठिसूक्, चुरचुरणारा, चिडका, 
कदर्य-पु. केरकचरा.-वि. वाईट. अरुचिकर. [ होगें, सावघ होणें. कदथित-वि. दु्दशा झालेला. कनकनाना-क्रि. अ. चरचुरणें, रोमांचित कदयें-वि. हम कनकनाहट-स्त्री. खाज, चुरचुर. 
कदरो-स्त्री. साह्ुंकी. [ हरीण. | कनकफल-पु. धोत्याचें फठ, जमालगोटा. 
कदली-स्त्री. केछ, एक झाड़, एक तस््हेचें कनकाचलू-पु. सोन्याचा पर्वत, मेरु पर्वत. कदह-पु. वाडगा, खंडन. कनको-स्त्री. तांदछाची कणी, कण, 
कदा-अ. कधीों. कनकृत-पु. शेतांतील पिकाबहल अनुमान. 
कदाकार-वि. कुरूप. कनकोबा-पु. पतंग, वावडी. 
कदाच-अ. कदाचित्. | कनखज्रा-पु. घोण. 
कदाचार-पु. वाईट आचरण. | कनखियाना-क्रि.स. तिरप्या नजरेनें पाहाणें, 



कनसी 

डोल्वधानें खूण करणें. 
कनखो-स्त्री. तिरपी नजर, डोछधाची खूण. 
कनखी मारना-डोकथानें खण करणें. 
कनखोदनी-स्त्री. कानकोरणें. 
कनगुरिया-स्त्री. करंगढ्ठी. 
कनछेदन-पु. कान टोचणें. 
कनटोप-पु. कानटोपी. 
कनथा (हु) र -पु. कर्णघार, नावाडी. 
कनपटी-स्त्री. कानशील. 
कनपेड़ा-पु. कानाचा एक रोग. 

कनफटा-पु. गोरखनाथाचे अनुयायी. 
कनफका-फुंकवा-वि. दीक्षा देणारा, 

दीक्षा घेणारा, कान फ़ुंकणारा. 
कनबतियो-स्त्री. कानगोष्टी. 
कनविधा-पु. कानटोंचणारा. -वि. टोंच- 
कनफुसका-वि. चुगलखोर. [लेल्या कानाचा. 
कनफुसकी-स्त्री. कानमंत्र. 
कनफुसो-स्त्री. कुजबुज. 
कनसनाना-क्रि. अ. झोपेंतून जागें होणें, 

एकादा गोष्टीविरुद्ध चत्ठवत करणें. 
कनमेंलिया-पु. कानांतील मत काढणारा- 
कनरस-पु. गाण्याचा आनंद, गाणें 

किया गोष्टी ऐकण्याचें व्यसन. 

कनर सिया-वि. गाण्याचा शौकीन. 
कनर्बो]सा-पु. पणतु. 
कनवेससो-स्त्री. पणती (नातवाची मुलगी.) 
कनवास-पु. कॉनवास. 
कनसलाई-स्त्री. लहान घोण.- 
कनसार-पु. ताम्रपटावर लेख खोदणारा. 
कनसाल-पु. बाजेच्या खुरांचीं तिरपीं भोंकें 
कनस्तर-पु. टीनचा चौकोनी डबा. 
कनसूजो-स्त्री. चाहुल. 
कनहा-पु. पिकाचें अनुमान करणारा. 
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क्रवाअत-स्त्री. संतोष, संयम. 
कनाओ-स्त्री. फांदी, डहाली. 
कनागत-पु. पितृपक्ष, श्राद्ध. 
क्रनात-स्त्री. तंबूचें जाड कापड. 
कतार-पु. घोडबाचें पडसें. 
कनारी-स्त्री. कानडी भाषा, कर्नाटकांत 
कनासौ-स्त्री. कानस. [ रहाणारा माणूस. 
कनिका-पु. अतिसूक्ष्म भाग, कण. 
कनिआरी-स्त्री. पांगारा, सोनचांफा, कणष्हेर. 
कनियो-स्त्री. मांडी. 
कनियाना-क्रि. अ. डोछा चुकवून निघृन 

जाणें, पतंग एक बाजूला झुकणें, कडे- 
कनियार-पु. कण्हेर, सोनचांफा. [वर घेणें. 
कनिष्ठिका-स्त्री. करंगछी. 
कनी-स्त्री. लहहान तुकडा, हिरकणी, 

तांदछाची कणी, थेंब...[ प्राण देणें. 
कनी खाना या चाटना-हिरकणी खाऊन 
कनीनिका-्त्री. डोछथांतील बाहुली, कन्या. 
कनीज-स्त्री. दासी. 
कनें-अ. जवकछ, बाजूला. [ दांडा. 
कनेठा-वि. एकाक्ष, चकणा. -पु. घाण्याचा 
कनेठी- स्त्री. कान पिरगल्ठण्याची शिक्षा. 
कनेर-पु. कप्हेर. 
कनोग-पु. कोपरा, कांठ, भाऊबंद, कनिष्ठ, 
कनोड़ा-वि. अपंग, काणा, कलूंकित, 

लज्जित. -पु. विकत घेतलेला गुलाम, 
कृतज्ञ मनुष्य, तुज्छ मनुष्य. 

कनोती-स्त्री. जनावरांचे कान, किवा कान 
उभे करण्याचा प्रकार, कानांतील बाल्ठी. 

कन्ना-पु. पतंगाची कणी, किनारा, तांदलाची 
कणी, वनस्पतीवर पड़णारी कीड. 

कन्नी-स्त्री. पतंगाचें टोंक, पतंग नीट 
उड्ण्याकरितां बांधलेली कापडाची 
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लांबट चिथी, किनारा. -पु. गवंडब्याचें | कपित्थ-पु. कवठाचें झाड किवा फल, ताक. 
एक ह॒त्यार. कपिल-वि. पांढरा, मतकट, पांढस्या 

कन्हाई, कन्हैया-पु. श्रीकृष्ण, अत्यंत | रंगाचा.-पु.. अग्नि, 0 ऊद, 
आवडता मनुष्य, सुस्वरूप मुलगा. शिलाजित, महादेव, सूर्य, विष्णु, 

कपट-पु. कपट, छपंडाव. [वेगढ्ें करणें. सांख्य शास्त्राचे मूक प्रवर्तक ऋषि. 
कपटना-क्रि. स. छाटून टाकणें, कापून | उउ्त्री. काली द्वाक्षें, जरू, पिगट 
कपटा-पु. पिकें नष्ट करणारा एक किडा. | गाय, पुंडरीक दिग्गजाची स्थी, 

शिसव, कोरफंड. 
कपटी-वि. कपटी, कपट करणारा. ; 

कपिला- वि. भोढ्ठी, पांढन्या रंगाची, कपड़छ (छा ) न-पु. एकादी बारीक केलेली लक ८ ् बे चबाने चालप्याचें कार्य ठेपक्याची. वस्तु कपडचानें चात्प्याचें कार्य. घुरकट रंगाची, पांढन्या 
कपड़ठार-पु. कपडथांचें भांडार. “स्त्री. पांडन्या रंगाची गाय, गरीब 
कपड्मिट्टी-स्त्री. ओल्या मातीचा लेप | गाय, दक्षाची कन्या, 

दिलेलें कापड. [ कापड. | कंपी-स्त्री. गरडी, कप्पी. 
कपडुघूलि-स्त्री. एक प्रकारचें तलम रेशमी | कपृत-एु. कृपुत्र. 
कपड़ा-पु. कापड़, पोषाख, के कपूती-स्त्री नालायकी. 

कपड़े आना, कपडोंसे होता-रजस्वला होणें. | कपूर-पु. कापूर. मम 
कपड़े उतार लेना-लुटपणें. कपूरकचरी-स्त्री. एक सुगंधित वनस्पति. 
कपड़े रंगना-साधु होणें. [कापड. | कपुरकाट-पु. सुवासिक तांदुछाची जात. 
कपड़ी (रो)टी-स्त्री. मातीच्या लेपाचें | कपुर खाना- विष खाएें. 
फरपर्द, कपर्दक-पु. शंकराची जटा, कौडी, कपुरा-पु. बकत्याचा अंडकोश. 
कपदिका-स्त्री. कौडी. [ उत्कर्ष. | कपोतत-पु. कबूतर, पारवा, पक्षी, पांढस्या 
कपदिनी-स्त्री. दुर्गा. कपोल-पु. गाल. [ रंगाचा कच्चा सुरमा. 
कपदों-पु. शंकर, अकरा रुद्रांपैकीं ओक. | कप्पर-पु. कपडा. [ वस्त्र. 
कपसा-स्त्री. चिखल, मडक्यावर रंग चढ- | कप्फा-पु. अफूचा फंस, अफ् वात्वविष्याचें 
कपार-पु. कपात. [ विण्याची चिक्कण माती. | कपोलकल्पित-वि. बनावट, 
कपालक्रिया-स्त्री. जछुत असलेल्या प्रेताचें | कफ-पु. फेस, कफ. 

बांबूनें किवा छाकडानें डोकें फोडण्याची | कफ़-पु. हाताचा तछवा, पायाचा तत्वा, क्रिया. [ जात. | फेस, कफ (शर्टचे). 
कपाली-पु. शंकर, भैरव, भिकारी, ओक | कफ़योर-पु. झारा, लांब पी. 
कपास-स्त्री. कापूस. कफ़न-पु. प्रेताछा घालावयाचें वस्त्र, 
कपासी-वि. फिक्या पिवल्दा रंगाचा. -पु. | कफ़नको क्ौड़ी न होना-अत्यंत  दरिद्री फिक्का पिव्ा रंग. | असणें. [ अकस्मात प्रगट होणें. कपि-पु. वानर, हत्ती, सूये, विष्णु. कफ़न फाड़कर आुठना-प्रेत जिवंत होणें, 



कफ्न 

कफ़न खिल्लाना या कफ़न बोकना- 
अचानक आरडाओरड करणें. 

कफ़त सिरसे बाधना-शिर तत्ठहातीं घेणें. 
कफ़तखसोट-वि. अत्यंत लोभी. 
कफ़नखसोटी-स्त्री. प्रेतावरीर अरे वस्त्र 

फाड्न घेण्याचा डोंबाचा हक्क, बच्या 
वाईट मार्गानें पैसा मिव्ठविण्याची वृत्ति, 

कफ़नचोर-पु. अटल चोर... [ कंजूषपणा. 
क्रफताना-क्रि. स. गाडण्याकरितां किवा 

जाछ्वण्याकरितां प्रेताला कपड्ांत 
लपेटणें. [ वस्त्र, साधूंची कफनी. 

क्फ़ती-स्त्री. प्रेताच्या गढछचांत घालावयाचें 
कफ़त-पु. पिजरा, कैदखाना, अरुंद जागा, 

कबुतरांचें लांकडी घर. 
कफ़ा (पफ़ () रा-पु. प्रायश्चित्त. 
फ्रफ़ालत-पु. जामिनकी. [ फल्चा. 
कफिन्ना-पु. जहाजांत डेकवर लावलेल्या 
कफ़ोल-पु. जामीन. 
कब-अ. केन््हां. 
कबक, कब्क-पु. चकोर. 
कब कब-अ. कधींतरी. [ डण्याचा फांस. 
कंबड्डो-स्त्री. हुतूतू (खेछ ), पक्षी पक- 
कबर-स्त्री. समाधि, थडर्गे. 
कबरा-वि. पांढरे काछे डाग असलेला. 

 कबरिस्तान-पु. स्मशान. 
क़बल, कबल-अ. अगोदर. -वि. पूर्वीचा. 
कबा-पु. पायधोक्त अंगरखा. [ काम. 
कबाड़-पु. निरुपयोगी वस्तु, निरुपयोगी 
कबाड़ा-पु. लुडबुड, तंटा. 
कबाड़िया, कबाड़ो-पु. जुना माल विक- 

णारा मनुष्य, हरूके सलकें काम 
करणारा मनुष्य, भांडखोर माणूस. 

कवाब-पु. लोखंडी शिगेवर साजलेलें मांस. 
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कबाबचीनी-स्त्री. कंकोछ. 
कबाबी-वि. कबाब विकणारा, मांसाहारी: 
कबार-पु. व्यापार, निरुपयोगी वस्तु. 

निरुपययोगी काम, इलके काम. 
कबाला-पु.. एका माणसाची संपत्ति 

दुसन्याच्या नांवावर करविलेला कागद. 
कबालानवीस-पु. खत पनत्रें लिहिणारा 

कारकून. 
कबाला नीलाम-पु. लिलाव घेणान्यास 

दिलेलें अधिकारपत्र. 

कबाला लिखाना-दस्तऐवज लिह॒विणें. 
कबादत-स्त्री. वाईटपणा, अडचण. 
कबीर-वि. श्रेष्ठ, महान.-पु. कबीर 

नांवाचा संत, होछीच्या दिवसांत 
गावयाचें एक अश्लील गाणें. 

कबोरबड़-पु. नर्मदातटीं भडोच जवकचा 
ओक जुना वटवक्ष, 

कबीला-स्त्री. बायको- 
कबुलवाना, कबुलाना-क्रि.स. कबूल करविणें. 
कबृतरबाज्ञ-वि. ज्याला कबूतरें उडवि- 

ण्याची हौस आहे असा. 

कब्द-वि. निछें, नीलकंठी . 
क़बल-पु. स्वीकार. 
कबूलना-क्रि. स. स्वीकारणें. 
कबूलियत-स्त्री. मंजूरीचा दस्तऐवज. 
कबूलौ-स्त्री. चण्याच्या डाछीची खिचडी. 
क़ब्ज़ञ-पु. अधिकार, मलावरोध. 
क़ब्ज़ा-पु. मूठ, अधिकार, बिजागरी. 
क़ब्जेपर हाथ डालना-म्यानांतून तलवार 

काढण्याकरितां मुठीवर हात ठेवणें. 
क़ब्ज़ादार-पु. अधिकारी .--वि. मूठ असलेलें, 
क़ब्छियत-स्त्री. मलावरोध. 
क़ग-सत्री. प्रेतें गाडण्याचा खत्लगा, समाधि, 



क़ब्रका मु ह झोकता-सरतां मरतां वाचर्णे. 
क़न्रमें पर था पोव लटकाना-मसणांत 

गोवच्या जाणें. 
क़ब्रगाह,क़ब्रिस्तान-पु.प्रेतें गाडण्पाची जागा. 
कभो-अ. कधीतरी, कधघों. 
कभी का-केव्हांचा, कधीचा. 
कभी कभार, कभी कभी-कधी मधीं. 
कभी न कभी-केव्हांतरी, कधींतरी- 
कभू-अ. पाहा कभी. [ चित्रकार. -वि. दक्ष. 
कमंगर-पु. धनुष्य बनविणारा, हाड़वैद्य, 
कमंगरी-स्त्री. धनुष्य बनविण्याचा धंदा किवा 

कला, हाडवैद्यकी, चित्रकारी, कुशलता. 
कमंचा-पु. गिरमिट फिरविण्यातरी धनुकली. 
कसंडल-पु. कमंडलु. [ दोरी. 
कमंद-पु. घड,-स्त्री. फांस, फांस असलेली 
कम-वि. थोडें, वाईट.-अ. फारसा नाहीं. 
कमसे कम-कर्मीत कमी. 
कमसअसल-वि. वर्णसंकर, अकुलीन. 

कसकस-वि. आंगचोर, आक्ठशी. 
फमसख्राब-पु. जरीचें काम केलेला रेशमी 

कपडा [छत 
कमचा-पु. लहान कमान, सारंगी, मेहरपदार 

क़रमचो-स्त्री. बारीक लवचिक डहाव्दी 
बारीक छडी, लाकडाची पातक् पट्टी. 

कमच्छा-स्त्री. कामरूप, एका देवीचें नांव 
कमज्ोर-वि. अशकत्त. 
कमज्ञोरी-स्त्री. दुर्बलता. 
कम्नठ-पु. कांसव, साधूचा तुंबा, बांबू- 
कमठा-पु. धनुष्य. 
कमठो-स्त्री. कांसदी, पट्टी, कामटी. 
कमतो-वि. कमी.-स्त्री. कमतरता. 
कसनसीब-वि. दुर्देवी, 
कमनसीबो-स्त्री. दुर्देव. 
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कमना-क्ति. अ. कमी होणें. 

कमनीय-वि. सु दर, इच्छा करण्याजोगा. 
कसनेत-पु. तिरंदाज. 
कमनेती-स्त्री. तिरंदाजी. 
कमबरुत-विं, अभागी. 
कमबरुती-स्त्री. दु्देव. 
कमयाब-वि. दुल्ंभ- 
कमर-स्त्री. कंबर, एकाद्या वस्तूचा मधला 

बारीक भाग, सदत्याचा बगैरे कमरे- 

वरील भाग. 
कमर कसना या बाधना-तयार होणें. 

कमर ट्टना-निराश होणें. [ होपें. 

कसर खोलना-विश्रांति धेणें, निरुत्साही 

कमर सीधी करना-अंग मोकट्ें करणें. 
क़मर-पु. चंद्र. 

कमरकस-पु. पतुसाचा डिक. [भिल, तट. 
| कमरकोट-टा-पु. रक्षणाकरितां बांधलेली 
कमरकोष-पु. सज्ज्याची पुढ़ें आलेली लग, 
कमरख-पु. करमछ फक्, करमछ 

कमरखी-वि. करमत्याच्या आकाराचे 

कमरदटूटा-वि. कुबडा, नामर्द, सुस्त. 

| कमरबंद-पु. नाडी, कमरेला बांधावयाचा 
।  पटटा, पेटी, -वि. तत्पर 

कमरबल्ला- पु. छपरांतीड आइडवें लांकूड 
किल्ल्याचा तट [कांबढें 

| कमरा-पु. खोली, फोटो काढण्याचा कैमेरा 
कमरिया-पु. ठेंगणा हत्ती. -स्त्री. कांबल्े 

कंबर. 
कमसल-पृ. कमछ, मूत्राशय, पाणी, तांबें, 

एक प्रकारवें हरीण, सारस, डोछा, 
सहा मात्रांचा एक छंद, मेणबत्ती छाव- 
प्याचा एक कांचेचा ग्लास, कावीछ, 
गर्भाशय. 



कम्तल 

कमल अुछट जाना-गर्भाशय आओुलटा होणें. 
कसल खिलना-चेहरा खुलणें. 
कमल गट्टा-पु. कमढाचें बी. 
कसलज-पु. ब्रह्मा. 
कमलनाथ-पु. विष्णु. 
कमसलनाल-स्त्री. कमठाचा देठ. 

कसलबाई-स्त्री. कावीतू 
कसलयोनि-पु. ब्रह्मा 
कसला-स्त्री. लक्ष्मी, संपत्ति, मोठे संतरें, 

कांबीक. -पु. सुरवंट. 
कसलालया-स्त्री. लक्ष्मी. 

' कमली-पु. ब्रह्मा, -स्त्री. लूहान कांबली. 
' क्रवाना-क्रि. स. मिल्ठविण्याचें. काम 

दुसच्याकड्न करविणें. 
: कससमझौ-स्त्री. अडाणीपणा, कमी समजूत. 
' कम्सिन-वि. कमी वयाचा-वयाची. 
 कम्ृसिनी-स्त्री. बालूपण. 
' क्माओ-स्त्री. मिक्ृकत, व्यवसाय. 
कमाऊ-वि. कमविणारा. 
कमाच-पु. रेशमी कापड 
कमसान-स्त्री. धनुष्य, तोफ, बंदुक, आज्ञा 

फौजेंतील नोकरी, इंद्रधनुष्प, कमान 
कमान चढ़ना-राग येणें 

कभ्तान पर जाना-लढाईवर जाएणें, 

कसान बोलना-नोकरीवर किवा लढाईवर 
जाण्याची आज्ञा देणें. 

कमानचा-पु. लहान महिराप, सारंगी 
वाजविण्याची धनुकली. | बनविणें. 

कमसाना-क्रि. स. मिक्॒विणें, कामाला योग्य 
कमतानिया-पु. तिरंदाज. -वि. धनुष्याकार, 
कमसानी-स्त्री. कमान 

'पज-स्त्री. तंतुवाद् वाजविण्याची 
कसाछू-पु. पूर्णता, कौशल्य, अद्भुत कार्य 

न €ंछ -- 

[ घनुकली. | 

हु 

करक 

कबीराचा मुरूगा. -वि. पूर्ण, सर्वातत 
उत्तम, पुष्कल्ल. 

कमालियत-स्त्री. पूर्णता, निपुणता- 
कसासुत-वि. मितल्ठवता, उद्योगी. 
कमी-स्त्री. उणीव, नुकसान. 
क्रमीज़-स-स्त्री. शर्ट, सदरा. 
कभीन-पु. शिकारी लपण्याची जागा 

। शिकारीची वाट पहात लपून बसणें 
| कमीनगाह-पु. शिकारी लपण्याचरी जागा. 
कमीता-वि. तीच. 
कमस्तीनापन-पु. नीचता. 
कमसीला-पु. कपिला वृक्ष. (यात्ष्या फछाचा 

लाल रंग रेशमास देतात) 
कमुवा-पु. वल्ट्याचा दांडा. 

क्रमन-पु. जिरें. 
' कमेरा-पु. मजूर, नोकर. 
कमेला-पु. वधस्थान, खाटिकखाना-| सांचा. 
कमेहरा-पु. बांगडया करण्याचा मातीचा 
कमोद (दि) न-स्त्री. चंद्र-विकासी कमल, 
कमोरा-पु. मातीचे भांडें.  कुमुद. 
कमोरो-स्त्री. मातीची घागर. 
कमोबेशी-वि, अधिक उरणे. 
कम्बरूत-वि. दुर्देवी. 
कम्बख्ती-स्त्री दुर्देव. 
कम्बल, कम्मल-पु. घोंगडी. 
कस्सा-पु. ताडपत्रावर लिहिलेला लेख. 
कयपुती-स्त्री. निलमिरीचें झाड. 
कयाफ़ा-पु. चेहरा, आकइृति- 
क्यास-पु. ठिकाण, विश्वामस्थान, स्थिरता. 
कयासत-स्त्री. प्रलयकाछ, खत्धबछ, प्रलय. 
फयास-पु. अनुमान 
कयासी-वि. कल्पित [ पंजर 

| करंक-पु. मस्तक, कमंडल, करवंटी, अस्थि- 

छा 



करंगा >+ ८८ - करदा 

क्रंगा-गी-पु. एक प्रकारचा जाड तांदूल- प्राय टाकून बसतो तो ख्लगा, कपडा 

करंज-पु. एक प्रकारचें झाड, एक प्रकारचें | विणपष्याचें यंत्र. [ (भार्गज्षीर्षी ). 

दारूकाम, कोंबडा, -वि. घास्या | करगट्टी-स्त्री. एक प्रकारचे जाड़ तांदुछ 

डोल्बांचा. करगी-स्त्री. साखर कारखान्यांत साखर 

करंड-पु. मधाचें मोहोठू, तलवार, करंडक सारखी करप्याचें यंत्र. 

नांवाचा हंस, टोपली, हत्यारांना धार | करग्रह-पु. लग्न. 
लावण्याचा दगड. करधा-पु. हात माग. 

करंडी-स्त्री. कच्च्या रेशमाचें वस्त्र. करचंग-पु. डफ, मोटी खंजिरी. 

करंतीना-पु. स्पर्शजन्य रोगाचीसांथ | करछा-पु. “झांब दांडीचा चमचा, 
असलेल्या भागांतून दुसस्या भागांत | करछाल-स्त्री. अडी, असछी. 

आलेल्या लोकांना कांहीं दिवस वस्ती | करछी-स्त्री. पाहा करछा. 
करण्थास दिलेली वेगढी जागा. करछुला-पु. झारा, मोठा चमचा, 

करंहि-स्त्री. जोडे शिवण्थाची औरण. करछुली-स्त्री. पढ्ी, उलथर्णे, ेल् 

कर-पु. हात, सोंड, किरण, महसूल, | जे गे, बोट, एक सुगंधी पदार्थ 

गार (वर्फाची), युकित, संबंधकारकाचा करटक-पुजै कावछा, हत्तीचें कानशील. 

प्रत्यय. | करटी-पु. हत्ती. [ ध्वनि. 

करक-पु. कमंडल, डाक्ठिब, पछस, बकुल, | “रह करड़-3. ऊँडम कुइम खाण्याचा 

पानें नसलेले कांटेरी झाड,-स्त्री. वक्त, | “रतब-पु. काम, कला, करामते. 

थांबून थांबून येणारी कल्. करतबी-वि. निपुण, करामती. 

करकच-पु. समुद्रापासून तयार केलेलें मीठ. करतरी-स्त्री. कात्री, सुरी, लहान तेल- 

करकट-पु. कचरा. वार, ताल देण्याचें वाद्य. [ एक छंद. 

करकटिया-पु. एकपक्षी. करतलछ-पु. हाताचा तत्वा, चार मात्रांचा 

करकरना-वि. खरखरीत. -क्रि. अ, कड- | *रितली-स्त्री. ततछ॒हात, टाढी, बैलगाड़ी 

कडणें, फांटणें, [ खडबडीत. हांकण्यास बसण्याची जागा. 

करकरा-पु. एक पक्षी. -वि. खाक, | ईदवर, टाछी, झांज, चिपी. 

करकराहुट-स्त्री. कठिणपणा, डोछ्चांत करताल-पु. टाढी, करतातछ, झांझ, 

कण खूपल्यानें होणारें दुःख. चिपक्चा. 
करकस-वि. ककंश. करती- स्त्री. मेलेत्या वासराच्या कातड्चांत 
करखा-पु. उत्साह, तेज, लढाईच्या बेदी करतू. तो वासरू, 

गाइलें जाणारें गाणें, काछोखी. बपतेलो कोट नाड्यास आडवी 

करगस-पू. तीर, गरिधाड़. डेली काटी (ही हातांत असते). 
करतृत-ति स्त्री. काम, कला. 

करगह-पु. साली कपडा विणीत असतांना करदा-पु. विकावयाच्या वस्तंत हक 
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करदा काटना-वित्रीच्या वस्तुंतील घटीचें | करबच-पु. घोडबाज्या किवा बैलाच्यो 

दाम कमी करणें किवा माल अधिक पाठीवर छादण्याची गोण. 

देण्याची रीति, मोड देऊन नवें भांडें | करबरना-क्रि. अ. कछरव करणें, चंचल 

घेण्यांत दिलेला बटूटा. । होणें, पुष्कक्ष लहान लहान जीवांचें 

क्करदोरा-पु. करगोटा. एकदम हालचाल करणें, वल्लव्॒गें. 

करघनी-स्त्री. कमरेंतील साखती, एक | करबला-पु. ज्या ठिकाणीं हुसेव मारला 

प्रकारवे लालसर तांदूक. | गेला ते अरबस्तानांतीलऊ एक रेताड 

करधर-पु. ढंग, |. मैदान, जेथें पाणी मित्ठत नाहीं असें 

करन-पु. आंबट गोड लागणारी एक | टिकाण, मुसलूमानांचे ताबूत गाडण्याचें 

वनस्पति ( ही चटणींत वापरतात ). ' ठिकाण. 

करनफूल-पु. कानांतीऊरू दागिना- | करबवाल-स्त्री. तलवार, नख. 

करनवेध--पु. कान टोंचण्याचा संस्कार. | करबी-स्त्री. कडबा. [ कविष्याची जागा. 

करना-पु. एक फूलझाड, काम, दर्शन, | करबूस-पु. घोडथाच्या जिनांत 2 
ईड लिबू. -क्रि. स. भोगणें, शिजविणें, | करभ-पु. हत्तीचा छावा, करपृष्ठ, : 

घेऊन जाणें (पति किवा पत्नी रूपानें), |. पिल्लूं, कंबर, एक सुगंधित वनस्पति. 

बनविणें, एकादें पद देणें, स्वीकार । करभोर-पु. सिह- [ डिक. 

करणें, धंदा सुरू करणें, दिवा विश्य- | करम-पु. कर्म, देव, कृपा, एक प्रकारचा 

करनाओ-स्त्री. तुतारी. [विणें, रंग देणें. | करमभोग-कर्मभोग. 

करनाटक-पु. कनटिक प्रांत. करम फूटना, करम टेढ़ा होना, करम 

करनाटकी-वि. कर्नाटकांत राहाणारा, तिरछा होना-तशीब फ़ुठ्ें. 

जादुगार.-पु. कसरतीचे खेक्क दाख-। करमकाः धनी-भाग्यवान- [ गोष्ट, 

विणारा मनुष्य, | कऋरमरेख-ललाट रेषा, नशीबांत असलेली 
५ | 

करनाल-पु. एक प्रकारची तुतारी, एक- | करमकल्ला-पु. कोबी. 
प्रकारचा मोठा ढोल, एक प्रकारची | करमचंद-पु. कर्म: 

तोफ. [ (गबंड्याची ). | करमठ-वि. कमेंठ. . [ लाठा शांत होणें. 

करनी-स्त्री. काम, मृताचे संस्कार, थापी | करमरिया-स्त्री. शांति. -विं. सागराच्या 

करनैल-पु. कर्नल. | करमसेंक-पु. सार्वजनिक हुक्का, कड़क 
करपर-वि. कंजूष. -पु. कवटी (डोक्याची). | पोढी (कमी तुपांत भाजलेली ). 

करपरी-स्त्री. सांडगा, करमाली-पु. सूर्य. 
करपा-पु. फणसाचा देठ. करसी-वि. काम करणारा, कममेंठ. 
करपान-पु. उुर्क्. कर (ल) मु हा-वि. कलंकी, काह्ठतोंड्या. 

करपीडन-पु. रमन: [ भाग. | करमूली-पु. एक इमारती लछांकूड. [ काठी. 
करपृष्ठ-पु. हाताच्या तत्व्याचा मागचा | करमेस-पु. हातमागात्री वर बांधलेली 
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करमोद-पु. कमोद. 
करर-पु. एक विषारी किडा, घोड्याची 

रंगावरून एक जात, एक जंगली फूल, 
झाड. 

कुरर (रा)ना-क्रि. अ. करकर आवाज 
होऊन तुटणें, ककंश शब्द होणें. 

कररी-पृ. रानतुब्ठस. 
करवद--्त्री, कूस, करवत, नवस फंडण्याचें 

करवती चाक (प्राचीन). 
करवट बदलना या लेना-दुसन््या कुशीवर 

बढणें, पालटणें, बदलणे. 
करवट खाना या होना-झुकणें. 
करवट न लेना-कोणत्याव कामाकडे लक्ष 

न देणें. [ पडणें. 
करवट बदरूता-विछान्यावर तद्मकछत 
करवर-स्त्री. संकट, 
करवलरू-स्त्री.दोन आएणें भार जस्त मिसत्ठ- 
करवा-पु. गड़वा. | डेली चांदी. 
करवा चौथ-स्त्री. कारतिक वद्य चतुर्थी. 
करवाना-क्रि. स. करविणें. 
करवार-पूृ. तरवार, नख. 
करवाल-पु. नख, तरवार. 
करवाली-स्त्री. लहान तरवार. 

करवीर-पु. तलवार, स्मशान, कण्हेर. 
फरवैय[-वि. करणारा. 
करदसा-पु. चमत्कार. 
करष-पु. वेमनस्यथ, आवेश. 
करष (ष )क-पु. क्रषक, शेतकरी. 
करष (षा)ना-क्रि. स. ओढणें, सुंकविणें, 
करसान-पु. खेडुत. [ आकर्षण करणें. 

|] 

| कराड़-पु. सावकार, 

करहनो-पु. तांदुछ्मची एक जात. 
करहा-पु. पांढ्या सरसाच झाड. 
करोकुल-पु. क्रोंच पक्षी, पाणकोंबडा. 
करात-पु. करवत. 
करोती-पु. करवत चालविणारा. 
कराइत-पु. एक विषारी काछा साप. 

| कर।ई-स्त्री. डाकीच्या वरचें साल, काछे- 
पणा, करणें किवा करविष्याची क्रिया. 

पंजाबांतील एक 
वैश्यजाति, 

| करात-पु. चार जवांचें वजन. -वि. हलका. 
| कराना-क्रि. स. करविणें. [ आपलेपणा. 
कराबत-स्त्री. नातें, संबंध, जवक्रपणा, 
कराबतदार-पु. नातेवाईक. 
कराबतदारी-स्त्री. आपलेपणा, नातें. 
क्राबा-पु. कांचेंचें मोर्ले भांडें. 
क्राबीन-स्त्री. एक प्रकारची बंदूक. 
करामात-स्त्री. चमत्कार. 

| करामाठी-वि. चमत्कार करणारा, सिद्ध. 
करार-पु. स्थिरता, धैर्य, चेन, प्रतिज्ञा. 

: करारता-क्रि. अ. कर्कश आवाज काढणें, 

करतसायर-ल-पु. काछे हरीण. | 
करसो-स्त्री. गोवरी, गोवरीचा तुकडा, | 
करहु-प. उंट, कढ्ठी. । 

कावकाव करणें, 

| करारदाद-पु. घेष्यादेण्याचा करार. 
| करारा-पु. नदीचा उंच कांठ, टेकडी. 

“वि. कटिण, दृढ़विच, कुरकुरीत, उम्र, 
शुद्ध, फार खोल, बलवान. [वचनबद्ध. 

| करारी-वि. खड़खडीत, कडक, ठरविलेला, 
करालछ-वि. भयानक, मोठथा दांतांचा. 
कराला-स्त्री. अनंतमूव. -वि. कठिण, 

दृढ़चित्त, कुरकुरीत, तीक्ष्ण, शुद्ध, 
अतिशय खोल, बलवान. 

कराव-वा-पु. एकप्रकारची लग्नपद्धति. 
कराह-पु. कण्ठण्याचा शब्द, मोठी कढई. 



न ६५ न कराहना ककेर 

कराहना-क्रि. अ. कण्हणे _ | क्रेर-बि. कटोर. ..... [ लब्हाकें- 
कराहा-पु. कढजी. [ तिरस्कार. | करेरूुआ-पु. एक प्रकारची कांटेरी बेल. 
कराहियत-स्त्री. अप्रसन्नता, निद्य काम, 
कराही-स्त्री. लहान कढई. 
करिद-पु. अरावत, मोठा हत्ती. 
करि-पु. हत्ती. 

करिबु-पु. सांबर. 
करिया-पु. नावाडी, सुकाणू.-वि. काछा.- 
करिल-पु. कोंब. -वि. काह्ा. 
क्रिवदन-पु. गणपति. 
करिहाव-स्त्री. कंबर. [ मात्रांचा एक छंद. 
करी-पु. हत्ती. -स्त्री. कडी, कल्ीी, पंघरा 

करोन-वि. जवल्, युक्त. [ लायकी, सभ्यता. 
करीना-पु. प्रकार, क्रम, चांगली रीत, 
करीना-पु. किराणा माल. 
फरीब-अ. जवठ, जब जवद्ाा. 
करीम-वि. दयाव्ठु-- पु. ईश्वर. 
करोर-पु. वाश्याचा अंकुर, एक प्रकारचें 

झुडप, घागर. | फूलें असतात ) . 

करील-पु. कारवी, नेवती (गुल।बी रंगाची 
करोष--पु. रानशेणी. 
करुआ(अ )ई-स्त्री. कड़पणा. ([अप्रिय. 
करुआ-पु. काछे नागकेशर. -वि. कडवट, 
करुणा-स्त्री. करुणा, दया. 
करुवार-पु. एक प्रकारचें वल्हें. 
करे (ले) जञा-पु. काछीज.- 
करेणु-पु. हत्ती. 
करेणुका-स्त्री. हत्तीण. 
करेपाक-स्त्री. मोड लिबू. [ (त्रेप.) 
करेब-स्त्री. एक प्रकारवें रेशमी कापड, 
करेमू-पु. एक प्रकारची पाले भाजी, । 

| 
करिलई-स्त्री. काव्ेपणा, कलंक़. - 
करिखा-पु. काजदी. 

करेलनी-स्त्री. गवत एकत्र करण्याचे 
करेला-पु. कारलें. [ फाबड्डे, 

| करेत-पु. काछा नाग. 
करंरूू-स्त्री. तलावाच्या कांठवी काव्ठी 

माती, बांबूचा कोंब, डोमकावब्. 
करेल।-पु. कारलें. 
करोटन-पु., एक वनस्पति, रंगीबेरंगी व 

विलक्षण आकाराच्या पानाचें एक 
करोटी-स्त्री. कूस. [ रोपें. 
करोड़-र-वि. कोटी (संख्या) . 
करोड़पति-वि. कोटथाघीश. 
करोड़ी-पु. खजीनदार. 
करोदना-क्रि. स. उकरणें, खरवडर्णे. 

करोना-क्रि, स. खरवडणें. 
करौंट-स्त्री. पाहा करोटी'. 
करोंदा-पु. करवंद. 
करौंदिया-वि. करवंदाच्या रंगाचा. 
करौ-(रो)त-पु. करवत. -स्त्री. रखेली. 

करोौता-पु. कांचेचें मोर्ठ भांडें, करवत. 
-स्त्री. रखेली. [ कांचेची भट्टी 

करोती-स्त्री. करवत, कांचेचें लहान भांडें, 
करोौना-पु. नक्षीकाम करण्य/ची छिनी. 
करौली-स्त्री. सरक् व लांब सुरी., 
ककेट-पु. खेकडा, ककेरास, एक प्रकारचा 

पक्षी, दुध्याभोपतढा, कमकछाचें जाड 
मृत्ठ, सांडशी. [फूट (फछ). 

कर्कटी-स्त्री. काकडी, सावरीचे बोंड, 

कर्कर-पु. खडा, घण, आरसा, करटीचा 
तुकडा, चामड्चावी वादी, हाड, हा 
खडा. -स्त्री. रोवछी, झारी. - 
कठिण, खरखरीत, स्थिर. 



कर्चर 

फर्च्च्र-पु. सोनें, कांचरी, आंबेहकद, 
क्रज्ञे-र्ज्ञा-पु. कर्ज, ऋषृग. [ हरताल्. 
क़र्ज़ उतारना-कर्ज फेडणें, 
फ्रजें खाना-कर्ज घेंणें, वश होगें. 
क़ज खाह-पु. सावकार. 
क़ज्ेंदार-वि. कर्ज धणार . 
कर्ण-पु. कर्ण, कान, नावेचें सुकाणु. 
कर्णका पहरा-प्रभातकाल. 
कर्णकुहर-पु. कानाचें छिद्र. 
कर्णमूल-पु. कानावा रोग. 
कर्णवेध-परु. कान टोंचणें (बालकाचे). 
कणिका-स्त्री. कर्णफूल, मधलें वोट, 

हत्तीच्या सोंडेचें टोंक, पांढरा गुलाब, 
कर्णो-पु. बाण. [ लेखणी, देंठ. 
कर्णीकार-पु. सोनचांफा. 
कतेनी-स्त्री. कातरी. [ तलवार. 
कतंरी-स्त्री. कातर, कटयार, लहान 
कर्देन-पु. पोटांतील गुडगुडण्याचा आवाज. 
कने-पु. १० पासून १२० वर्षापर्यतचा 

काल, युग. [ भेद, 
कर्नेता-पु. रंगाप्रमाणें घोड़चांतील एक 
फर्बुर-पु. सोनें, धोत्रा, पाणी, पाप, 

राक्षस, एक सुगंधी वनस्पति. -वि. 
रंगीबेरंगी. बैल. 

कर्मक (का ) र-पु. लोहार, सोनार, नोकर, 
कर्मचारी-पु. अंमलदार, काम करणारा, 
क्रमंण्य-वि. उद्योगी. [ कार्यकर्ता, 
कर्मण्यता-स्त्री. कार्यकुशलता. 
कर्मसास-पु. श्रावण महिना. 
कर्मवाद-पु. कर्मयोग. 
फर्मेरेख-स्त्री. नशीब. 

कल ऐंटठ्ना 

चांगलें किवा वाईट फल्क. 

कर्मशील-पु. फढाची आशा न धरतां 
काम करणारा मनुष्य, उद्योगी. 

कर्ससंस्यास-पु. कामाचा त्याग, कामाच्या 

फढ्ाचा त्याग. 
कर्मो-वि. काम करणारा, फल्ाच्या आकां- 

क्षेनें यज्ञादि कर्मे करणारा. 
करं-पु. विजय, वैभव. 

| क्वरोफरं-पु. वैभव व शोभा. 
| कर्रा- वि. कठिण. [ कठोर होगें. 
। कर्राना-क्रि. अआ. मिजास चढणें, गर्व येणें, 

कर्ष-पु. सोत्शा माशांच्या वजनाचें अंक 
जूनें नाणें, ओढणे, रेघ मारणें, जोडणें, 

कर्षक-पु. ओंढणारा, नांगरणारा. [ आवेश. 
कर्षण-पु. ओढणें, अग्नि, कुछीथ, नांगरणें, 

कृश करणें, पीडणें, शतीची आउतें, 
लागवडीची जमीन. -वि. पीडणारा, 

कर्षना-क्रि. स. ओढणें.  [ जिकणारा. 
। कलंक-पु. डाग, चंद्रावरील काछा डाग, 

काछोखी, लांछन, दोष, 
। कलंकी-वि. दोषी. -पु. कलंकी अवतार. 
| कलंगा-पु. तांबटाची छिनी, जटाधारी. 
कलंदर-पु. मुसलमान साधु, माकड़ें व 

अस्वल यांचा खेछ दाखविणारा, एक 
प्रकारचा रेशमी कपडा. [ कांटा, खुंटी. 

कलंदरा-पु. अंक प्रकारचा रेशमी कपडा, 
| कलंदरी-स्त्री. लहान तंबू, एकखांबी तंबू. 
कलंब-पु. बाण, कदंबवक्ष, भाजीचा देठ, 
कल-पु. यंत्र, अव्यक्त मधुर ध्वनि, बीयें. 

“स्त्री. आरोग्य, सुख, बाजू, अवयव, 
युवित, यंत्र, बंदुकीचा घोड़ा. -वि. 
सुंदर, मधुर. -अ. उद्यों, काल, पुढ़े. 

क्ंविपाक-पु. पूर्वकर्मानुसार मिह्ालेलें | कल ऐंठना-मन वलविणें. 
त 



कलका 

कलका-थोड्या दिवसांचा. 
कलसे-सुखासमाघानानें, हल्हू हल्लू- 
कलई-स्त्री. कल्हई, मुलामा, सफेती. 
कलई खुलना-उधघडकीस येणें. 
कलई न रूगना-युक्तित न चाढणें. 
कलईगर-पु. कल्हई करणारा. 
कलूईदार-वि. कल्हई केलेलें, रंग ऊावबलेलें 

करूकंठ-पु. कोकीछ, हंस. व. मघुर 
कलक-पु. बेचेनी, दुःख. | आवाज करणारा 
कलकना-क्रि.अआ. ओरडरणें. 
कलकल-पु. झ्याचा वाहयाचा दाब्द, 

गोंगाट. -स्त्री. भांडण. 

कलका-वि. नवा, कालचा. 
कलकानि-पु. त्रास. 
कलकजिका-वि. मधुर आवाज करणारी. 
कलगा-पु. पाहा कलंगा'. 
कलगो-स्त्री. शहामुग वगैरे पक्ष्यांचीं पिसें, 

डोक्यांत धालावयाचा सोन््याचा किवा 

मोत्यांचा दागिता, पक्ष्यांच्या डोक्या- 
वरचा तुरा, इमारतीचें शिखर, लाव- 
णीचा ओक प्रकार. [ लहान पक्षी. 

कलचिड़ी-स्त्री. गोड आवाजाचा एक 
कलक्टर-पु. कलेक्टर. 

बज | लांव दांडीचा चमचा. 

कलछाल-छुली-स्त्री. पढी. 
कलछुला-पु. डाव, चमचा. 

कलजिब्भा-वि. काछजिभ्य, ज्याच्या 
तोंड्न निधालेली अद्यम गोष्ट खरी 
होते असा 

कलझेंबा-वि. काहछा सांवा. [ कबूतर. 
 कलटोरा-पु. काब्झी चोंच असलेलें पाढरें 

कलन्न-पु. स्त्री, पत्नी. 

> ९३ - कल्मकसाई 

कलूदार-वि. पेंचदार. -पु. सरकारी रुपया. 
कलूदुमा-वि. काल्लथा शेपटीचें (कबूतर ). 
कलधूृत-पु. चांदी. 
कलधौत-पु. सोने, चांदी, सुंदर ध्वनि. 
कलन-पु. उत्पन्त करणें, धारण करणें, 

आचरण, संबंध, स्वीकार, गणिताची 
क्रिया, घास (अन्नाचा). [ कल्प. 

कलरूप-पु. केसाला लावध्याचा कलप, पाहा 

कलपना-क़ि. अ. शोक करणें, कल्पना 
करणें. -क्रि. अ. कापणें. -स्त्री. कल्पना, 

कलपनी-स्त्री. कातरी. 
कलपांत-पु. प्रलुय. 
कलपाना-क्रि. स. दुःखी करणें. 
कलपित-वि. पाहा कल्पित'. 
कलपून-पु. एक बारमासी झाड (लाल 

रंगाचें लाकुड असतें.) 
कलफ-पु. चेहस्यावरवा काछा डाग, काप- 

डाला कड़कपणा येण्याकरितां वापर- 
कलफा-स्त्री. देशी दालचिनी. [ग्याःची खत्ह. 
कलब-पु. पतसाच्या फुलापासून बन- 

विलेला रंग. [ (आवाज ) . 
कलबल-पु. उपाय, गडबड. -वि. अस्पष्ट 
कलबूत-पु. सांचा, जोड़, पगडी बगैरे शिव- 

ण्यांकरिता केलेले छाकडी ठोकल्ले. 
कलभ-ु. हत्तीचा छावा, उंठावें पिल॑ धोत्रा. 
क़लम-पु. कलम, कणी, कुंचली, एक 

प्रकारची बांसरी, झुंबर, फुलबाजी, 
सोनाराचें बारीक कामाचें एक 
हत्यार, अगठीवर अक्षरें खोदण्याचें 
हत्यार. -स्त्री. छेखणी. 

क़लूमस करना-छाटणें, कापणें: 
क़लमक़साई-पु. लिहून दूसस्यार्चं नुक- 

सान करणारा । 



ऋलचल चलना 

ऋलम चलना-लेखणी चालणें. 
कलम चलाना-लिहिणें. 
कलम तोड़ना-लिहिप्याची हद करणें. 
कलसकार-पु. नकशी खोदणारा. [नकशी. 

कलूमकारी-स्त्री. लेखणीनें केलेलें काम, 

ऋलमतराश-पु. लेखणी करण्याचा चाक्. 

क़लमदान-पु. दौत टांक ठेवण्याचरी पेटी. 

ऋंलमबन्द--वि., लिहिलेला, बरोबर. 

क़लूमना-क्रि. से. कापगें, दोन तुकडे करणें. 
क़लूमरौ-स्त्री. राज्य: 
कलसल-क्रिं. अ. वतवक्- 

कलसलाना[-क्रिं. अ. वत्धवकणें. 
कलसा-पु. वाक्य, मुसछमानी धमचि 

मूल मंत्र असलेलें वाक्य. 
कलसा पढ़ना-मृसलमान होणें. 
करूसा पढ़ाना-बाटवून मुसलमान करणें. 
करूसास-वि. रंगीबेरंगी, चितकबरा, 

काछसर, करडा. -पु. काछ्मा, राक्षस, 
एकप्रकारचे तदिल्ल: [ रवेदार. 

क़कूमी-वि., कलम केलेलें, लिहिलेलें 

कलमी शोरा-पु. शुद्ध सोरा. 
कलम हर-वि. काछुतोंड्या, कलूंकित. 
कलरिन-स्त्री. जकूवा लावणारी स्त्री. 
करूल-पु. पहिल्या दिवसाचा गर्भ 
कलयरिया-स्त्री. दारूचें दुकान. 
करूचार, कलाल-पु. दारू बनविण्याचा व 

विकण्याचा धंदा करणारे लोक, कलाल. 
कर्रूंबिक-पु. एकपक्षी, टरबूज, पांढरी चवरी. 
कलूदां-पु. घागर, मंदिराचें शिखर, कलछस. 
कलशी-स्त्री. | कठ्शी, मंदिरावरील रूहान 
कलछसा- पु. | कव्ठ्स. 
कलसी-स्त्री. कलछुशी, मंदिराचें लहहान शिखर 
किलह-पु. भांडण. [ किवा कलस. 

* रेड + 

कलहकारी-वि. भांडखोर. 

करारी 

कलहांतरिता-स्त्री. पतीचा अपमान केल्या- 

नंतर परश्चात्ताप पावलेली स्त्री- 

फलहारी-वि. भांडकुदल, क्कंशा. 

कलहिनो-स्त्री. भांडखोर स्त्री. 

कलही-वि. भांडखोर. 
कलौ-वि. मोठा. 

, क्लाओ-स्त्री. मनगट, पेंढी, सुताची लडी, 

एकप्रकारवा व्यायाम. 
कलाक़ंद-पु. बर्फी. 
कलाद-पु. सोनार. 

कलाप-पु. समूह, मोराचा पिसारा, 

कमरबंद, चंद्र, व्यापार, करगोटा, 

दागिन।, गवत, बाण ठेवष्याची पिशवी. 

कलापक-पु. समूह, गवत, हत्तीची मान, 
चार इलोकांचा समूह. 

कलापट्ठो-स्त्री. जहाजांतील फल्धांच्या 
फरटीत ताग भरण्याचें काम. 

कलापिनी-स्त्री. रात्र, लांडोर. 
कलापी-पु. मोर, कोकीका. -वि. कक्रप 

करून राहणारा, बाणांचा भाता 
बांधलेला. 

| कलाबत्तू-पु. कलाबतू, कलाबतूची लेस. 
कलाबाज-वि. नट. 
कलाबाज्ञी-स्त्री. कोलांटी उडी. 
फलाबाज़ी खाना-कोछांटथा मारणें, हुंदडणें. 
कलाम-पु. वाक्य, बोलणें, प्रतिज्ञा, हरकत.. 
कलाम करना-व्याख्यान देणें. 
कलाम होना-शंका येणें. 
कलामोचा-पु. एक प्रकाचा बंगाली तांदूल्- 
कलाय-पु. वाटाणा. लोक, 

कलार-ल-पु. दारू तयार करून विकणारे 
कलारी-स्त्री. दारू विकण्पाचा घंदा. 

0.0... ---+-+ 



कछावा >> ९५ - कलेजा थामना 

कलाबा-पु:/ विवाह किया इतर शुभ | कलष-पु. पाप, अस्वच्छता, राग.-वि. घाणें- 
प्रसंगीं हातांत किवा कलुशीवर बांधा- | कलूरा-वि. काव्छकुट्ट. [रडा, दोषी, निदित. 
वयाची लाल व पिवतक्तथा रंगाच्या करूना-पु. पंजाबी जाड तांदूल्. 
सुताची छडी, टकछीवर लपेटलेलें सूत, कलेऊ-पु. न्याहारी: 
हत्तीची मान. [ मधील फट. कलेजओ--पू. बेंगणी रंग. 

कलासि-स्त्री. दोन फक्चा किवा दगडा- कलेजा-पु. काछ्ीज, छाती, साहस. 

कलिग-पु. मककट रंगाचा एक पक्षी, | क़लेजा उछलना-घावरून जाणें, घड़घड़ 
कलिंगड़, कलिंग देश, अगस्तिमुनि, होणें, आनंदित होगें. 

| है 88 वृक्ष, कालिगडा राग. | क्लेजा उड़ना-घाबरणुंडी उडणें. [ होणें. 

“वि: कलिंग देशाचा. कलेजा उलटना-ओकतांना जीव घधाबरा 
कलिदी-स्त्री. यमुना नदी. पक करेजा कटना-विषामुल्ें तडफड होणें, 
कलि-पु. बेहेडा, न उठलेली सोंगटी, भांडण, | रक्त पडणें, काकजाला घरें पडणें, जीव 

पाप, कलियुग, वीर, भाता, कक््लेश, | जाएें (व्यंग), ईर्ष्या बाटणें. न 

संग्राम. -वि. काला. | कलेजा कोपना-धरकांप होणें. 
कलित-वि. प्रसिद्ध, प्राप्त, सुसज्जित, सुंदर. | कल्लेज़ा काटना-सर्वस्व हरण करणें, मताला 
कलिया-पु. रसयुक्त शिजलेलें मांस. अत्यंत जास देणें. 
कलियान-पु. एक प्रकारचा हुक्का. कलेजा काढ़ लेना-मन दुखविणें, मोह॒विणें, 
कलियाना-क्रि. अ. पंख फुटणें, कल्या येणें. अत्यंत प्रिय वस्तु काढून घेणें. 
कलियारी-स्त्री. खड्या नाग, कछलावी वेल. | कलेजा खाना-जीव खाएें. 
कलिल-वि. एकजीव झालेलें, भरलेलें, | कलेजा खिलाना-वाटेल तो त्याग करणें. 

व्याप्त, मलिन, संशयित. -पु. गोंघक्त, | कलेजा खुरचना-भकेनें व्याकुछ होणें, 
._ ढीग, भयंकर, गहन. विरहाने तकमकणें. 

कलिहारी-स्त्री. पाहा ' कलियारी. | कलेजा गोदना-काछजाला घरें पाडणें. 
कली-स्त्री. कली (सदच्याची), नवीन | कलेजा छलनो होना, कलेजा छिदना या 

पंख, हुक्क्याची बैठक, कल्ठीच्या चुन्याचा | बिधना-कात्ठजाला घरें पडणें. 
खडा, कली (फुलाची ). कलेजा जलूना-अति दुःख होणें. 

(दिलकी ) कली 20 प्रसन्न होणें. | क्लेजा टूटना-हिरमोड होणें. .[ होणें. 
कलोल-वि. थोडें. कलेजा टूक टूक होना-हृदय शतघा विदीर्ण 
कली छेना-क्रि. अ. कहा येणें. कलेजा ठंढा करना-संतुष्ट करणें. 
कलीसा-पु. यहुद्यांचें किवा स्थ्िस्त्यांचें देऊठ.. | कलेजा होना-संतोष होगें, शांति मिह्रणें. 
कलीसिया-पु. यहुदी किंवा स्थिस्त्यांचें | कलेजा तर होना-सवव तस्हेच्या सुखामुल्रें 
 कलुली-वि. दोषी, कलंकित. [ धर्ममंडछ. |. मर्जेत असणें. 
:कलुवाबीर-पु. म्हसोबा. कलेजा थामना-मन घटूट करणें. 
| 



कफ्ेजा «९६ - कलौटा 

कलेजा थाम कर बेठ था रह जाता-दुःख | कलेजेका टुकड़ा, कलेजेकी कोर-मुलगा, 

मिल्लूव टाकणें, समाधान मानणें. फोटचा' गोढा: हक 

कलेजा धाम थाम कर रोना-राहुनराहुन | कछेजे पर चोट लगता-कलेजे पर छूरी 

कलेजा वहलना-थरकांप होणें.. [ रढणें. | चल जाना-धक्का बसणें, अत्यंत क्लेश होगें. 

कलेजा धकथक करना-) भयव्याकुल | कलेजे पर सोप लोटना-मागील आठवणीनें 

2 /94/4 होगें. ।.. भन कष्टी होणें, हछहकणें. 

कलेजा धकसे होना-भयचकित होणें, थकक | कलेजे पर हाथ धरना या रखना-आपल्या 

कलेजा घड़कना-छाती घडधडणें, [होणें. . ताला विचारणें. के 
कलेजा धड़काना-धावरवून सोडणें.. | इलेजेमें 8 आग लगना-अत्यंत दुःख होणें, 

कलेजा निकलना-मेटाकुटीस येणें, सत्त्त | पाने अंगाचा भडका होणें, तहानेनें 

कछेजा निकालना-जीव खाणें... [ जाणें. |__ कुछ होगें. [ प्रेमानें जब ठेवें. 
कलेजा निकालकर रखता-सर्वस्व अर्पण | फलेजेमें डालता नेहमीं जब बाक्रगे, 

करणें. | नकोसा होणें. कलेजेमें पैंठना-पोटांत शिरणें. के 
कलेजा पक जाना-मेटाकुटीस येंणें, जीव कलेजेमें लगना-ठंसका लागणें, पोट फुणणे. 

कलेजा पकड़ना या पकड़ लेना-मन घट्ट | कलेजे कक झंडी ला, करत 

कलेजा पकाना-डोकें उठविणें. . [करणें. | उज 0020 ३38 
कलेजेसे लगाना-आलिगन देणें, 

(पत्थरका ) कलेजा--स्थिर चित्त, मन कठोर. हें स्वी, काटीज, 
कलेजा पत्थर का करना- मत आंवरून 

घेणें, मन दंगडासारखें घट्ट करणें. 
कलेजा पसीजना-मन द्रवण्ें. 
कलेजा पानी होना-हृदयाल्ग पाझनर फुटणें. 
कलेजा फटना-अत्यंत दुःख होणें. 
कलेजा बढ़ना या बढ़ जाना-धीर चेपणें, | 

। कलेवर-पु. शरीर, सांपछा. 
' कलेबर चढ़ाना-पमूर्तीवर शेंदराच। लेप देणें. 
| कलेबर बदलना-रूप बदलणें (जगन्नाथ 

पुरीस अधिक आषाढांत हा उत्सव 
होतो ), काया बदलणें, पुनजन्म होणें, 

वाटणें होगें . कलेबा-पु. व्याहरी, शिदोरी, मांडव परत- 
उत्साह , साहस होणें. जानो ) पे 

कल्लेजा बल्लियों, बासों या हातों उछलना- हक 420880 खिचड़ी, 2832, 
अत्यानंद होणें. 3. कलश, [ फराछाचें. 

कलेजा बैठ जाना-भीति वाटणें, गढून जाएं. | न. खाली डोकें वर पाय कर- दुख 2 को कलोर-री-स्त्री. कालवड. [ ण्याची क्रिया, फलेजा मलना-सनत - किरून बसणें. कलोल-पु. आनंद, ऋ्रीडा. 
फलेजा मसोसकर रह जाता-भत घटूढ | कलोलना-क्रि, अ. खेकणें, आनंद करणें, 
कलेजा मुहकों या मुहतक आना-जीव क्लोलिनी-स्त्री. नदी. 

धाबरणे, विव्हढछ होगें, संताप होणें, करूजी-स्त्री. एक भाजी, मसास्याचें वांगे, 
कलेजा सुलगना-अत्यंतत दु:ख होणें, संताप | कलौथो-स्त्री. कुछीथ. [ कार्ढे जिरें, 

अनावर होगें. कलौटा-वि. काछाकुट्ट, 



कल्प 
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कल्प-पु. कृत्य, प्रातःकाल, प्रकरण, चौदा 

मन्वेत्र किवा ४,३२,००,००,००० 

बर्षाचा काल. -वि. तुल्य, समाने. 

कल्पक-पु. न्हावी, मुछाला कापरावा वास 

असलेली एक वनस्पति.-वि. रचणारा, 

कापणारा. 

कल्पना-स्त्री. रचना, अनुमान, एका वस्तू- 

वर दुसच्या वस्तूचा आरोप, समजपणें, 

रचलेली भोष्ट, 

कल्पवास-पु. माघ महिन्यांत गंगा कांठीं 

संयमपूर्वक राहण्याचें एक ब्रत- 

कल्पसूत्र-पु. यज्ञादि कर्माबहल माहिती 

सांगितलेला ग्रंथ, जैनांच घ॒र्मे ग्रंथ. 

कल्पांत-पु. प्रलूय. [घडवबिलेलें. 

कल्पित-वि. कल्पना केलेलें, बनावट, मनाने 

क़ल्य-पु. हृदय, बुद्धि, मध्यभाग, खोटी 

चांदी किवा सोनें, सैत्याचा मध्यभाग. 

कल्सघ-पु. पाप, मक्त, पृ. “वि. पापी, 
धाणेरडें. 

कल्माष--विं. कबरा, काव्ठा. ः
 

कल्य-पु. सका, दारू. 

कल्यान-पु. कल्याण. [ जमीन 

कललर-पु. रेती, खारी जमीन, तापीक 

कल्लोच-वि. लच्चा, दरिद्री. 

कल्ला-पु. अंकुर, हिरवी डहाल्ी, दिव्याचा 

बर्नर, गाराच्या आंतील भाग, 

जबडधाच्या खालीं गव्ठचापर्यतचा भाग. 

कलला तोड़-वि. प्रबक्ठ, तोडीचा. [वाचात्. 

कल्लादराज्ञ-वि. भांडकुदछ, फटकल्, 

कल्लाना-क्िं. अ. आग होणें. 

क़ललाश-पु. गरीब. [ उत्साह. 

कल्लोल-पु. तरंग, आमोद प्रमोद, लाट, 
कल्लोलिनी-स्त्री. नदी. 

हि. मे. को... . ७ 

«> ९७ - कंदीदेगी 

कल्हू-अ. काल, उद्यों. [ जमीन, 

कल्हर-पु. खारी जमीन, ऊंस, ओसाड 

कल्हारना-क्िं. स/ तकणें.-कि. अ. कण्हूणें. 

कवन-स. कोण. [ गुच्छ, 

कवर-ल-प. घास (अज्नाचा), केशकलाष, 

कवरी-स्त्री. आंबाडा, रानतुछस, वेणी, 

कर्वालित-वि. खास्लेलें. 
कवास-पु... काकबी, पाक. [ नियम. 

कवायद-स्त्री. नियम, व्याकरण, युद्धाचे. 

कबि-पु. कविता करणारा, ऋषि,  ब्रह्मां,, 
सूर्य, शुक्राचाये. 

कवी-वि. बलवान, मजबूत, जबरदस्त, 

कविका-स्त्री. लगाम, केवडा. 

कविताई-स्त्री. सरस काव्य रचना. 
कवित्त-पु. कविता. [ वाशा नदी. 

कविनासा-स्त्री. गंगेला मिहछुणारी कर्म- 

कविलास-पु. कैलास, स्वगे. 
कबीठ-पु. कवठ. 
कवी हेकरू-वि. उंच, लदूठ. 

कवेला-पु. कावलबाचें पिल्लू. 
कवेल्ू-पु. कौल, 
कव्वाल-पु. कवाली म्हणणारा. 

कस्बाली-स्त्री. कवाली, एक प्रकारखें 
भकित्तप्रधान गीत, एक राग: 

कदा-पु. चाबुक, आकर्षण, झुरका, दम 
-वि. आकषेक, खेंचणारा. 

कहा लगाना-दम मारणें, 

क़शक़ा-पु. तिलक. [ शुरका घेणें. 

कशसकल-स्त्री. ओढाताण, धक्काबुक्की, 
दुश्ध्यांत पडणें, मर्दी, विचार. 

कशारा शिका-स्त्री. दोरी, चाबुक- 

कशिद-स्त्री. आकर्षण. 
कदीदगी-सत्री. वेमनस्थ. 

चिलमीचा 



' ऋ्चित 

कश्चित-वि. कोणी तरी. 
कइती-स्त्री. नाव, पानसुपारी इत्यादि 
. बाठण्याचें तबक. 
कइनोज-पु. धणे 
कदमोर-पु. काश्मीर. [-वि. घासणारा 
कथष-पु. सहाण, कसोटीचा दगड, परीक्षा, 
कधाय-वि. सुगंधित, रंगलेला, भगव्या 

रंगाचें, तुरट. 

कष्ट-पु. पीडा, त्रास, दुःख, संकट. 
कष्ट उठाना या झेलना-दुःख भोगणें. 
कस-पु. परीक्षा, बढ, वश, अवरोध, सार, 
कसका-ताब्यांतील. [अर्के. -अ. कसें, कां ? 
कस में फरना या रखना-ताब्यांत ठेवणें. 
कसक-स्त्री. जुनें वर. 
कसक काढ़ना या निकालना-सूड उगविणें. 
कसकना-क्रि. अ. सलणें. 
कसकर-जोरानें, पूर्ण. 

: कसकुट-पु. कासे (धातु). 
कसगर-पु. कुंभार. 
क़सदन-अ. जाणून बुजून. [ क्रिया, दुःख. 
कसन--्त्री. बांधण्याच्री दोरी, बांधण्याची 
कसनओ-स्त्री. एक पक्षी (काछे पंख, छाती 

व पाठ गुलाबी नि चोंच लाल असते). 
कसना-क्रि. अ. आंवछलें जाणें, तंग होणें, 

कांचणें, बसण्यासाठों तयार होणें 
(गाडी, घोडा) तुडुंब भरणें. -क्रि. स. 
जखडणें, आंवल्न बांधणें, ताणणें, 
आवकछणें, दाबून भरणें, त्रास देणें, 
कस लावणें, पारखणें, आटविणें, तल्लणें. 
-पु. बांधण्याचा पट्टा, अभ्रा, एक 

कसादाम-पूर्ण किमत. [ विषारी किडा. 
कसा कसाया-निघण्यासाठीं अगदीं तयार. 
कसनी-स्त्री. दोरी, चोल्छी, कसोटी, 

> ९८ -+ कसाओके 

परीक्षा, अभ्रा. [ पेशा, उत्पत्ति,मेहनत. 
कसब-पु. भरतकाम, हुश्चर, वेश्या व्यवसाय, 

कसबल-पु. सामथ्यं, साहस 
कसबा-पु. लहानसें शहर, मोझे खेडेगांव 

कसबाती-वि. कसब्यांतील, गांवठी 
कसबी-स्त्री. वेश्या, व्यभिचारी स्त्री. 
कसम-स्त्री. शपथ 
कसम उतारना-शपथ सुटली म्हणपें 

एकादें काम शपथेला करणें 

कसम देना, दिलाना यथा रखना-शपथ 
घालन एकादें काम करविणें 

कसम लेना-शपथ घेणें 
कसम खानेको-नांवाला. 
कसमसाना-क्रि. अ. हलणें, डुलणें, बेचैन 

होणें, मारे पुढें करणें. 
कसमसाहठ-कसमसी-स्त्री. बेचेनी, हल- 

| पण्याची क्रिया, अस्वस्थता. 
कसर-पु. खुरासणीचें झाड. -स्त्री. उणीव, 

बेर, अढी, तोटा, घस, दोष. 
कसर काढ़ना या निकालना-उटूटें काढणें. 
कसर पड़ना-मनांत अढी राहणें, तोटा होणें. 
कसर खाना या सहना-घस सोसणें. 
कसरत-स्त्री. अधिकता, व्यायाम. 
कसरत राय- बहुमत. 
कसरहट्टा-पु. तांबट आठढी. 
कसलो-स्त्री. कुदठी, लहान फावड़ें 
कसवाना-क्रि, स. दुसच्या कडन घट 

बांधविणें, तुडुंब भरविणें, बसण्यासाठीं 
तयार करविणें: 

कसहेंडी-स्त्री. कासंडी. 
कसाओ-पु. कसाई, हत्या करणारा, -बि. 

निर्देयी. | येणें, 
कसाओके खूटे बेंधना-दुष्टाशीं संबंध 



कसाना 

कसाना-क्रि. अ. कल्कर्णे. -क्रि. स. बांघ- 
कसा (स्सा) ब-पु. कसाई. [ विणें. 
कसार-रा-पु. साखर घालहून भाजलेल्या 

पिठाची मिठाई. 
कसाला-पु. कष्ट, मेहनत, सोनारी वाल्ू. 
कसाला अठाना या झेरूना-कष्ट सहत 

करणें. 
कसाव-पु. तुरटपणा, उम्रपणा, घट्ट बाधणें. 
कसावट-स्त्री. ताण, घट्ट बाधणीं. 
कसावड़ा-पु. कसाई. [ मोजण्याची दोरी. 
कसो-स्त्री. ४९॥ इंच लांबीची भूमि 
कसोदा-पु. कशिदा. 
कसीदा-पु. १७ ओढछढ्ीपेक्षां कमी नसलेली 

उर्दू किवा फारसी कवित।. 
कसीफ्-वि. घाणेरडें, स्थूल, बेढब. 
कसोर-वि. जास्त. 
कसीस-स्त्री. हिराकस, निर्देयता,.प्रयत्न. 
कसू भा-वि. लाल. 
फसून-पु. खाकी रंगाच्या डोल्बांचा 

घोडा, सुलेमानी घोडा. 
कसूर-पु. अपराध. 
कस्रमंद-कसूरवार-वि. अपराधी. 
कसेरा-पु. तांबट, 
कसेरू-पु. नागरमोथा. 
कर्सया-पु. जखडणारा, पारखी. 
कसेला-वि. तुरट. 
करली-स्त्री. सुपारी, कल्ंकलेली वस्तु. 
कसोरा-पु. वाडगा, मातीचा' पेला. 
कसोंदा-पु. कासविदा (एक फढह्). 
फसोटी-स्त्री. कसोटीचा दगड, परीक्षा: 
कस्तरी-स्त्री. मातीचें रुंद तोंडाचें 
कस्तुर-पु. कस्तूरी-मुग. [| दुधाचें भांडें. 
कस्तूरा-पु. कस्तूरी मृग, कोल्ह्याप्रमाणें 

+ ९९ -- कहनेकी बात 

दिसणारा एक पशु, मोत्याचा शिपला, 
पोर्टब्लेयर दगडावरून खरबड्न काढ़- 
लेली व अतिशय बलवर्धक असलेली 
एक औषधी. | कस्तूरीच्या रंगाचा. 

कस्तूरिया-पु. कस्तूरी मृग. -वि. कस्तूरीचा, 
कस्तुरी हो जाना-दुर्मिक्त होणें. 
क़र्द-पु. हेतु. हेपपूवक 
क्रस्दन्-अ. ; 
कस्ब-पु. कसब, धंदा, मरत काम, हुप्नर, 

वेश्याव्यवसाय, उत्पत्ति- 
क़स्बा-पु. लहानसें शहर, मोठें खेडेंगांव. 
क़स्बात-पु. 'कस्बा चें अ. बचन. 
क़स्बाती-वि. करूब्यांत राहणारा, खेड्त. 
कस्बिन-स्त्री. वेश्या. 
कस्बी-वि. कारागरीर. -स्त्री. वेश्या. 
क़स्मिया-अ. शपथपूर्वक. 
क्स्न-पु. महाल, कमतरता. 
क़स्साब-पु. कसाई. 
कस्सो-स्त्री. माछ्याचें लहान फावड़ें, 
कहेँ-अ. कोठें, ितीया व चतुर्थीचा प्रत्यय. 
कहकशाो-स्त्री. आकाश गंगा. 
क़हक्रहा-पु. जोराचें हंसें. 
कहगिल-स्त्री. भित सारविण्याची माती. 
क़हत-पु. दुष्काछ़, कमतरता. 
क़हतज्ञदा-पु.. दृष्काकवू-पीडित,  फार 
कहतसाली-स्त्री. दुष्काछ...[ भुकेलेला. 
कहता-पु. सांगणारा मनृष्य. 
कहन-स्त्री. उक्ति, बोल, म्हण, कविता. 
कहना-क़ि. स. सांगणें, प्रकट करणें, 

सूचना देणें, नांव देणें, समजाविणें. 
कह बदकर-प्रतिज्ञा करून, खाज्नीपूर्वेक. 
कहना सुनना-बोलणें, समजाविएणें. 
कहनेकी बात-खरी नसलेली गोष्ट. 



कहनेकी 

कहनेको-लांवाला. । 
. कहने पर जाना-भुलथापांना बल्ती पडणें. 

कहने सुननेसें आना- भुलथापांना बढ्ही 

कहनावत-स्त्री. गोष्ट, म्हण...[ पडणें. 
कहनि-स्त्री. पाहा 'कहन'. 
क़हर-पु. विपत्ति. -वि. भयंकर. 

क़हरका-असहय, पराकाष्ठेचे, भयंकर. 

क्रहर करना-अत्याचार करणें, ४7 
उडवर्णें, अमानृष काम 

क़हर दृटना-दैवी आपत्ति येणें. 
क़हरन्-अ. जबरदस्तीनें. 
कहरना-क्रि. अ. कण्ठणें. [ गावयाचें गाणें. 

कहरना-पु. केरवा ताल, केरवा तालावर 
क़हरों-वि. विपत्ति भोगणारा. 
कहरुवा-पु. एक प्रकारचा डिक. 
कहरुवा-पु. राठ, राछ्चें झाड. 
कहुल-पु. कष्ट, उष्णता, काहिली. 
कहलना-क्रि.अ. उकडणें, उष्णतेनें व्याकुछ 

होणें. भिणें. 
कहलवाना, कहलाना-क़ि. स. सांगविणें, 

सांगून पाठविणें, म्हणविणें. -क्रि. अ- 
कहवा-अ. कोठें. [उष्णतेनें व्याकुछ होणें. 
क़हवा-पु. कावा, कॉफी. 
कहे--अ. कोठें. 
कहाका-कोठला, कोठलाच नाहीं. 
कहाँका कहा-फार दूर. 
कहोंकी बात-ही गोष्ट बरोबर नाहीं. 
कहें यह कहें बहू-यांच्यांत फार अंतर आहे. 
कहोसे-व्यर्थ, उगीचच. 
कहा तक-कोठपर्यत, कोठवर. 
कहा-स्त्री. कथा. -पु. आज्ञा, उपदेश .-स. 

काय.-अ. कसें, कोणत्या प्रकारें. -वि. 
कोण. 

पक, ॥५ छ कपडी 
मिनी चारा 

कहा फही-स्त्री. वादविवाद, भांडण. 

कहाना-क्रि. स. म्हणविर्े. 
कहानी-स्त्री मोष्ट, कल्पित गोष्ट, 

राम कहानी-लांबलचक वृतांत- 

कहानी जोड़ना-गोष्ट रचणें. 

कहार-पु. पाणक्या, भोई. 
कहावत-स्त्री. म्हण. 
कहासुना-पु. बोललें चाललें, चूकभूलं. 
कहासुनी-स्त्री. वादविवाद. 
कहिया-अ. केव्हां. [ कदाचित, पुष्कल, 
कहीं-अ. कोठेंतरी, जर, नाहीं. 
कहीं और-दुसन्या जागीं. 
कहां कहां-कुठे कूठें. 
कहीं का-न जाणें कुठला, फार मोठा, 
कहीं का कहों-कुठल्या कुठें. [नसणें. 
कहीं का न रहता या होना-कांहीं कामाचा 
कहीं न कहाँ-कोठें तरी. 
कहें-हुँ-अ. कोठें, कोठेतरी, कुठेंकुठें, संभवतः, 
कोभिया-वि. घूर्ते, ठटपटया. 
कौकर-पु. खडा, बारीक दगड. 
कोकरी-स्त्री. खडी. 
कौका-पु. काव काव. 
कांक्षनीय-वि. इच्छा करण्यायोग्य, 
कांक्षा-स्त्री. इच्छा. 
कांक्षी-वि. इच्छा करणारा, 
काोख-स्त्री. बगल. 

कोखना-क्रि. अ. कण्हणें, कुंथणें. 
कोख (खा) सोती-स्त्री. उजव्या काखेंतुन 

डाव्या खांद्यावर उपरणें टाकणप्याचा 
प्रकार, [ एक ज्वालामुखी पर्वत). 

कोगड़ा-पु. पंजाबांतील एक प्रांत, (त्याच्यांत 
कोगडी-स्त्री. एक प्रकारची लहान शेगडी 

(ही काइ्मीरी लोक थंडीच्या दिवसांत 



कोच 

होकण्याकरितां गछबांत बांघतात-) 
कोच-स्त्री. कासोटा. 
कोच खोलना-संभोग करणें, भेदरणें. 
कोच निकलछना-वाईट स्थिति होणें. 
कोच निकालना-नाकीं नऊ आपणएणें, 
कीचन गंगा-पु. हिमालयाचें शिखर कांचन 
कोचनी-स्त्री. हछूद, खिरणी (फक)- [ गंगा. 
कोचरी-ली-स्त्री. सापाची कात. 
कोचा-वि. कच्चा, क्षण भंगुर. 
कांची-स्त्री. कडदोरा, पट्टा, कांजिवरम, 

जरीचे बिणलेलें कांठ, शेणी. 

कोछा-स्त्री. इच्छा. 
कोजी-स्त्री. ताक, ताकाची निवद्ठी. 
काजी हाअुस-स्त्री. कोंडवाडा. 
कोटा-पु. कांटा, मोर, कोंबडा इत्यादि- 

कांच्या पायाला असलेछा कांटा, मैना 
इत्यादि पक्ष्यांच्या ग्रछ्यांतील रोग, 
जिभेवर येणारा पुर, खिक्ा, मासे 
मारण्याचा गछ, विहिरीत टाकण्याचा 
गढ़, पटवास्यात्रा आकडा, तराजू, 
चमकी, यमुनेच्या कांठचें मालठरान, 
एकप्रकारचें दारूकाम, घड्च्याछाचा 
कांटा, इंग्रज लोक जेवतांना वापरतात 
तो कांटा, ताह्ठा पाहण्याची फुली. 

कोटा जड़ना-खिका ठोकणें. 
कोटा डालना-गढ टाकणें (माशासाठीं.) 
कोटा निकरूना-कष्ट दूर होणें. 
कौटा निकालना-विष्न दूर करणें. 
कोटा बिछाना-कांटे पसरणें (मार्गात). 
कोटा बोना-वाईट चिंतणें, अडचणी आणपणें. 
कोटा सारना-पक्ष्यांची लढाई होगें. 
कोटा सा खटकना-डोलछयचांत सलएणें. 
कोटा सा होना-हाडें निघर्णें. 

कोटा होता-हाडें दिसूं छामणें. 
केंटे की तौलू-धारवाडी कांटा. 
कोटे में ठुलना-महाग होणें. 
कोटे पर की ओस--क्षणभंगुर वस्तु. 
कॉटो पर लोटना-दु:खानें तडफडणें, सता- 

वर्णे, नकोसें करणें. 
कोटो-स्त्री. लहान खिढा, चुक, लहान 

तराजू, आंकडा, साप धरण्याचा चिमटा, 
बेंडी, सरकीवर राहिलेलें तंतु, दोययाला 
खडा बांधून गोत टाकण्याचा खेल्- 

कांठा-पु. गढा, पोपटास फुटलेला कंठ, 
तट, नदी किनान्याजवल्ठील प्रदेश, खोरें 

कांड-पु. कांडें, एक प्रकारतें गवत, डहाछी, 
गुच्छ, बढ, सैन्य, गवे, धनुष्यात्रा 
मध्यभाग, विभाग, समूह, पायाची 
नछी, बाण, कांडें (आटबा पाट्यांत ), 
तोंड देखली प्रशंसा, पाणी, एकांत, 
संधी, प्रसंग. 

कांडना-क्रि. स. कुटणें, सडणें, खूप मारणें. 
कोडी-स्त्री. उखत्, दांताची कीड, जहा+ 

जाच्या नांगराचा दांडा, वासा, कांब, 
काड्यांची पेटी. 

कोडीो कफ़न-प्रेताचें सामान. 
कांतासक्ति-स्त्री. भकक््तीचा एक प्रकार. 
कांति-स्त्री. प्रकाश, शोभा, चंद्राच्या सोढा 

कल्ांपैकीं एक, चंद्राच्या स्त्रियांपैकीं 
कोदना-क्ि. अ. रडणें. [ एकीचें नांव- 
कोदब-दो-दो-पु. चिखल. 
कोदा-पु. चिखल, कांदा. 
काष-पु. खांदा. 
कंघर, कांधा-पु. कृष्ण. 

कोप-स्त्री. हस्तिदंत, कालांतीझ एक 
दागिना, कांटा, गेंड्याच्या तॉकॉक्रील 



कॉपना 

शिग, डुकराचा बाहेर आहेला दांत. 
कंपना-क्रि. अ. थरथरणें, हालगें. 
कोय कोय, कोय कोव-पु. कावल्घाचें 
कोवर-स्त्री. कावड. [ ओरडणें. 
कोवरा-वि. घाबरलेला. 
कोवरिया-पु. कावड घेऊन यात्रेला जाणारा. 
कोवोरथी-पु. कावड घेऊन तीथेयात्रा 

करणारा. 
कोस-पु. एक प्रकारचें उंच गवत, कांस. 
कोसा-पु. एक प्रकारची धातु, कासें, खापरी. 
कोसागर-पु. काशा्चें काम करणारा. 
कोसी-स्त्री. साछीचा एक रोग, कासें. 
कोसी रूगना-रोग पडणें. 
कोसुला-पु. सोनाराचा चौफूला. 
का-प्रत्य. षष्ठीचा पुल्लिगी प्रत्यय (चा). 
काओ-स्त्री. शोवाछू, मछ, गंज. 
काओ छुड़ाना-दु:ख दारिद्रथ दूर करणें, 

घाण दूर करणें. 
काओ सा फट जाना-विखरणें, दाणादाण 
काअू-सर्व. कोणी, कांहीं, थोडेंसें, [ होणें. 
काक-पु. बूच, कावहढ्ा. 
काकड़ासींग-गी-स्त्री. काकडसिंग. 
फाकण-सु. एक प्रकारखें तांबडें कोड. 
काक (कि) णी-स्त्री. गुंज, दमडी, कवडी, 

पावमासा, तागड़ीची दांडी. 
काकदंत-पु. एकादी असंभवनीय गोष्ट. 
काकपद-पु. लिहितांना शब्दाची जागा 

दाखविण्याकरितां केलेलें चिन्ह. 
काकपच्छ (क्ष )-पु. कल््ले. 
काकबलि-स्त्री. श्राद्धाच्या वेढीं काव- 

व्याला द्यावयाचा भोजन भाग. 
काकवंध्या-स्त्री. अका मुल।नंतर वांझपण 
काकरि-स्त्री. काकडी.. [आलेली स्त्री. 

बन ५ ०२ ० काजरों 

काकरेजी-पु. काठ्सर तांबूस रंग--वि. 
काकरेजी रंगाचा. 

काकलौ-स्त्री. मधुर ध्वनि. 
काका-पु. चुलता. 
काकातु (कौ) आ-पु. काकाकौवा. 
काकिणो-पहा 'काकणी'. 
काकी-स्त्री. चुलती, कावकी. -स. कोणाची. 
काकु-पु. टोमणा, वक्रोक्ति.. [ बटा. 
काकुल-पु. कानावर लछोंबणान्या केसांच्या 
काकुल झाड़ना-वेणी फणी करणें. 
काख-पु. महाल, मोठा वाडा. 
काग-पु. कावछा, बूच, [पत्र. 
कागज़-पु. कागद, पत्र, दस्तऐवज, वरतंमान- 
काग्रज्ञको नाव-क्षणभंगुर वस्तु. 
कागजात-पु. कागद पत्र. 
कागज्ञो-वि. कागदी, लिहिलेलें. कागदा- 
कागर-पु. पंख, कागद. [ प्रमाणें पातत्ठ. 
कागारोली-पु. गड़बड़. 
फागाबासो-स्त्री. पहाटे बनविलेली भांग, 
कागौर-पु. काकबछी..[ काव्सर मोती. 
काचलवण-पु. काले मीठ. 
काछ-पु. कासोटा, अभिनयाकरितां नटानें 
काछ काछना-वेश बदलें. [केलेलें वेषांतर. 
काछना-क्रि. स. कासोटा घालछणें, 
काछनी-स्त्री. काचा कसून नेसलेलें धोतर, 

गुडघ्याच्या वर नेंसलेला चुणीदार 
परकर. | नेसलेलें धोतर. 

काछा-पु. काचा कसून गुडघ्याच्यावर 
काछी-पु. भाजीपाला लावणारा व विक- 
काछे-अ. जवल्. [ णारा भनुष्य, 

काज-पु. कार्य, व्यवसाय, उद्देश्य, विवाह, 
काजर-पु. क।जल. [ बटनाचें काज. 
काजरी-स्त्री. काजढ्ी. 



काजल 

काजल-पु. काजल. 
काजलका तिल-तीट. 
काजलकी ओवरी, काजलूकों कोठरी- 

कलंक लागण्याचे स्थान. 
काजल घुलाना, देना, सारना, पारना-- 

काजल घालणें, [ धर्माप्रमाणें. ) 
काज्ञी-पु. काजी, न्यायाधीश, (इस्लाम- 
काजू-पु. काजू. [ वस्तु. 
काज् भोजू-वि. दिखाऊ वस्तु, तकलादी 
काट-स्त्री. कापणें, जखम, कपट, कुस्तीच्या 

पेचाची तोड. 
(मार) काट-तरवारीची लढाई. 
काट करना-दुसस्याचें बोलणें खोड़न काढणें. 
काटछोट-स्त्री. मारामारी, काटछाट. 
काटकी-स्त्री. छडी. 
काटना-क़ि. स. कातणें, वेछ घालविएें, 

खोडणें, दुःखदायी होणें, नष्ट करणें, 
पीठ करणें, जखम करणें, वध करणें, 

काटो तो खून नहीं-स्तब्ध होणें. [ खोडणें, 
काटे खाना या फाठने दौड़ना-खायला 

उठणें, शून्य भासणें. 
काटू-वि. चावणारा, भयंकर. 
काठ-पु. लाकूड. 
काठका उल्ल-मूर्खे. [ सामान. 
काठकबाड़-मोडतोड झालेलें लाकडी 
क्राठ होना-चेतनारहित होणें. 
काठकी, हाोडी-दिखाऊ वस्तु. 
काठ कटोअल बासुरो-लाकडाच्या भोग्यास 

शिव'याचा खेल. 
काठ सारना, या काठसें पोव देना-अप- 
काठड़ा-पु. पडघा. [ राध्याला बेडी घालणें. 
काठी-स्त्री. जीन, आंगकाठी, म्यान 

(काकडी ). -वि. काठेवाडी. 

न १ है ढ्र् नग्न कान खाना 

काठो घरना-जीन चढविणें. 
काढुना-क्रि. स. काढठणें, उघडे करणें, वेगल्ें 

करणें, वेलबुट्टी काढणें, नक्षीकाम करणें, 
काढ़ा-पु. काढा.. [कर्ज घेणें, शिजविणें, 
कात-पु. मेंढ्याची लोंकर कापण्याची 

कातर. [ विरें. 
कातना-क्रि. स. सूत कातणें, चरखा चाल- 
कातर-वि.व्याकुतठ, भयभीत, भिन्रा, दु:खित. 

-स्त्री. गाडीहाक्या बसण्याची फढ्ठी. 

कातरता-स्त्री. अधीरता, व्याकुछता, 
काता-पु. कातलेलें सूत. [ भिन्नेषणा. 
कातिक-पु. कार्तिक. 
कातिब-पु. लेखक. 
क़ातिछू-वि. खुनी. [ राची कातरी. 
काती-स्त्री. कातर, चाक्, कटयार, सोना- 
कादंब-पु. कदंब, ऊंस, बाण, बदक. 
कादर-वि. भित्रा, व्याकुल. 
क्ादिर-वि. समर्थ. 
कादिरी-स्त्री. चोली. 
कान-पु. कान, खाण. 
कान आठाना-कानोसा घेणें, सावध होणें. 
कान अड़ जान(-कान किंटणें. 
कान अड़ा देना-गोंगाटानें नकोसें करणें. 
कान अमेठना-कान अपटणें, कान धरणें. 

कानपिचक्या देणें. 
कान अचे करना-कानोसा घेणें. 
कान अंठना-कान पिरगाछणें. 
कान करना-लक्ष देणें... [ वरचढ होगें. 
कान फतरना, कान काटना-मात करणें, 
कानकफा कच्चा-हलक्या कानाचा- 
कान खड़े करना-कान टवकारणें, सावध 

होगें. [करणें. 
कान खाना या कान खा जाना-किटकिट 



कपल खुलना 
मिली लक मिमी 
कान खुलता, कान खुल जाना-डोढे अुघडणें. 

कात गरस करना-कान अंपटणें. 

कान दबाता-विरोध तन करणें, दबणें. 

कांस देता या कान धरना-मतावर घेणें, 

कान पकडणें, प्रतीजञा करणें. 

कान न दिया जाता-कान_ किटणें. 

कान न हिलना-मुकाटथानें मात्य करणें, 

कान पकड़ी लौंडी-अर्ध्या वचनांत राहणारी 

दासी. [न होणें. 

कात पर जू न रेंगना-कांहींहि परिणाम 

कान पूंछ दबाकर चला जाना-मुकाटथयानें 

निघृन जाणें... [व्छचा बसणें. 

कान फटना, कान का परदा फटना-कान- 

कान पूंछ फटकारना-सावध होणें, खडबडून 
जागृत होणें. 

कान फू कवाना-गुरुमंत्र धेणें. 

कान फूकना-दीक्षा देणें, कान फुंकणे. 

कान भरता-कान फुंकर्णे, कान भरणें. 

कान भर जाना-कान किटणें. 

कान मलना-कान आपटणें, 

कानमें तेल डाले बैठना-मुलींच लक्ष न 

कानमें डाल देना-कानावर घालणें. 

क्वान लगना-कान सडरणें. 

काना फूसो करना-कुंजबुजपें. 

कानोफान खबर न होना-पत्ता नसणें. 

क्वानहा-वि. काणा.-स्त्री. एक राग. 

कानन-पु. जंगल, घर. 

काना-वि. एकाक्ष. -पु. फाशावरील ठिपके, 
पक्षानें चोंच मारलेलें फल. 

कानाकानो-स्त्री. चर्चा. 

कानाफूसी-कानाबाती-स्त्री. कानगोष्टी. 
कानि-स्त्री. लोकलूज्जा, संकोच. 

कानिद-स्त्री. पैलू पादतांना दाबून धर- 

> है०३ +- 
काफ़्र होना 

ण्याची कामटी- .[ लहान बोट: 

कानी-वि. अेक डोछा फुटलेली: सर्वात 

कानी उँगली-करंगढछी. 

कानी कौड़ी-फुटकी कौडी. 

कानीन-वि. कुमारिकेस झालेलें संतान, 

कानी हाऊस-पु. कोंडवाडा. [व्यास, कर्ण, 

क़ासून-पु. कायदा. [हुज्जत घालणें. 

क़ानून छोटता-कायद्याचा कीस काढणणें, 

क़ानून बधारना-कायदेबाजी करणें. 

क़(नूनगो-पु.भाग कारकून, सकल इन्स्पेक्टर. 

क्ानूनदा-पु. कायदे जाणणारा: 

क्ानूनदानो-स्त्री. कायदाचे ज्ञान. 

क़ानूननू-अ. कायदेशीर. [ णारा. 

क्ानूनिया-वि, कायदेबाज, हुज्जत पाल- 

क़ानूनी-वि. कायद्यासंबंधी कायदा जाण- 

कान्ह-पु. श्रीकृष्ण. [ णारा, वितंडवादी- 

कापर-पु. कापड, तांबा. 

कापाली-पु. शंकर. 

कापी-स्त्री. नर्वेकल वही. 

कापुरुष-पु. भिन्रा मनुष्य, 
क्ाफ़-पु. एक काल्पनिक पवेत, काछचा- 

समुद्राजवछ्चा एक मोठा पव॑त- 

क्राफ़िया-पु. अंत्यानुप्रास- 

क्राफ़िया तंग करना-ताकीं नव आणणें, 

क्राफ़िया सिलाना-यमक जोडणें, साक्षीदार 
वनविणें. 

क्राफ़िया तंग होना-सक्यो कीं पढो होणें. 

काफ़िर-वि.नास्तिक, निर्दय, दुष्ट, आफ्रिका 
खंडांतील एक देश, त्या देशांत रहाणारा. 

क्ाफ़िला-पू. प्रवाशांचा तांडा. 

काफ़ी-वि. पुरेसें एक राग--स्त्री. कॉफी: 

काफ़्र-पु. कापूर. 
काफूर होना-नाहींसें होणें. 
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काफ़्री-वि. कापरांच्य। रंग।चा, कापराचा, | कामकाजी-वि. उद्योगी. 

क्राब-स्त्री. मोटी बशी. [स्वच्छ व पारदर्शक. | कामचारी-वि. स्वेच्छाचारी, कामुक. 

काबर-वि. रंगीबेरंगी. -पु. थोंडी रेती 
असलेली भूमि, जंगली मेना. 

क़ाब (बि) लीयत-स्त्री. योग्यता, विद्त्ता. 

काबा-पु. मुसलमानांचें हज्ज करण्याचें 
मक््केमधील ओक पवित्र स्थान. 

क्ाबिज्ञ-वि, अधिकारी, मरूरोधक, 

क्राबिल-वि. योग्य, विद्वान. 

काबिस-पु. गेरू, काब. 
काबु (व) क-स्त्री. कबूतरांचें खुराड़ें. 

क्राब-पु. ताबा, ब, वर्चस्व... [ लावणें. 
क्ाब् चढ़ना-अधिकारावर येणें, पणास 
काम-पृ. इच्छा, महादेव, कामदेव, काम- 

शास्त्र, सहवासाची इच्छा, कार्य, कार- 
भार, रचना, नकंशी. 

काम आना-लढाईत मारले जाएें. 
कास अतरना-कलेले काम पूर्ण करणें. 
काम करना-परिणाम करणें, अपयोगी 

पडणें, संभोग करणें. 
कामके सिर होना-कामावर लागएणें. 
काम चढ़ाना-काम चढविणें (यंत्र अि.वर ). 
काम चमकना-भरभराटीस येणें. 
काम डालना-संबंध आणणें. [करणें. 
काम तमाम करना-ठार मारणें, काम पूछा 
काम तसामस होना-निकाल लागणें, मरणें. 
कास निकलना-स्वार्थ साधपणें. 
काम बनना-काम होंणें, यश मिक्रणें. 
कास बत़ना-काम वाढणें. 
कास भुगतना-शेवटास नेणें. 
कास रखना-फार कठीण काम असभणें. 
काम लगना-चाल् असफणें. 
काम होना-मरणें, अत्यंत दुःख होणें. 

कामयोर-वि. आछशी. 
कामज-वि. वासनेपासून उत्पन्न झालेखला: 

कामड़िया-पु. चांभार साधू. 

क़ामत-स्त्री. आकार. 
कामदसणि-पु. चितामणि.. [ वेलबुट्टी. 

कामदानो-स्त्री. कलाबतनें काढहलेली 

कामदार-वि. कलाबतनें नक्षीकाम केलेली. 
कामदुहा-स्त्री. कामधेनु. [ पु. व्यवस्थापक. 
कामधंधा-पु. कामकाज. 
कामघेनु-स्त्री. इच्छिलेलें देणारी गाय. 
कामना-स्त्री इच्छा. 
कामयाब-वि. सफल- 
कामयाबी-स्त्री. सफलता. 
कामरो-ली-स्त्री. घोंगडी. 
कामरूप-पु. आसाम मधील एक जिल्हा, 

प्राचीन काछवें एक अस्त्र, देवता, २६ 
सात्रांचा एक छंद.--वि. रूप बदलणारा. 

काम रोको प्रस्ताव-पु . तहकुबीची सूचना. 
कामलू-पु. काबीलछ, वसंत, अरण्य, निर्जल 

प्रदेश, -वि. विलासी. 
कामसखा-पु . वसंत ऋतु. 
फासारि-पु. शिव, सोनामुखी. 
कामिनो-स्त्री. कामातुर स्त्री, प्रेमक स्त्री, 

मघ, बांडगूल, दारू हत्वद. 
कामिल-वि. पूर्ण, योग्य, सर्व. 

| क्रामी-वि. इच्छुक, कामुक. -पु. चकवाक, 
कबुतर, चिमणा, सारस, चंद्र, स्त्रीलंपट. 

काय-वि. प्रजापति संबंधी. -स्त्री. शरीर, 
प्रजापति तीर्थ, मूल, संपत्ति, संघ, घर, 
राजधानी, निशाण, मूहस्वभाव, भांड- 
बल, प्राजापत्य विवाह, ब्म्हदेधास 



क्रामता 

दिलेछी आहुति, उत्सव. 
कायजञा-पु. घोडयाच्या लगामाची दोरी. 
कायथ--पु. कायस्थ. [ व्यवस्था, वालपोथी. 
क़्ायदा-पु. क्रम, नियम, रोत, विधान, 
क़ायदादु[-वि. कायदे पंडित. 
क्ायदे आज़म-वि. महान् कायदेपंडित. 
क्रायम-वि. स्थिर, स्थापित, निश्चित. 
क्रायमसिज्ञाज-वि, शांतस्वभावी, स्थिर- 
क्रायम मुक़ाम-वि. स्थानापन्न, [बढ़ 
क्रायभा-पु. काटकोन. 
कायर-वि. पभित्रा. 
कायरता-स्त्री. . भिन्रेषणा. 
क़ायछू-वि, कबूल करणारा. 
कायल होना-वैशिष्टय मान्य करणें. 
क़ायछ करना-मानावयास लावणें, निरुत्तर 
क़ायली-स्त्री. स्लानि, छाज. [ करणें. 
काया-स्त्री. शरीर. 
कायाकल्प-पु. वृद्ध शरीराला तरुण करण्या- 

करितां केलेला उपेचार. 
कायापलट-स्त्री. परिवर्तन.” 
कारंधसो-पु. रसायनशझास्त्री. 
कार आमद-वि. उपयोगी. 
फार फकरदा-वि. अनुभवी. 
कारकुन-पु. कारकन, व्यवस्थापक. 
कारखाना-पु. कारखाना, व्यवसाय, घटना, 
कारखेर-पु. मंगलकाये. [ क्रिया. 
कारगर-वि. प्रभावजनक, उपयोगी. 
कारगज्ञार-वि. आपलें काम उत्तम तजेनें 

करणारा तरबेज. [तत्परता. 
कारगुज्ञारी-स्त्री. कतंव्य पालन, कार्य 
कारचोब-पु. जरीचें काम करण्याकरितां 

कपड़ा ताणून बसविण्याची लाकडी 
चौकट, कशीद्याें काम करणारा. 

न १ है] द्द् ब कारिखस 

कारचोबी-स्त्री. कशीयाचें. -स्त्री. भरत- 
कारज-पु. काम, प्रयोजन. [काम, खोद काम. 
कारतुस-पु. काडतुस. 
कारन-पु. कारण. -स्त्री. करुणस्वर. 
कारनामा-पु. अहवाल, 
कारनी-वि. प्रेरक, बुद्धिभेदक. 
कारपरदाज्ञ-वि. कारकूत, व्यवस्थापक. 
कारपरदाज्ञी-स्त्री. कारकूनी, काम अंगावर 

घेऊन पूर्ण करणें, कार्यपट॒ता. 
कारबंद-वि. आज्ञाधारक, काम करणारा. 
कारबन-पु. कोछसा. 
घार (रो)बार-पु. कामकाज, व्यवसाय, 
कारबारी-वि. कारभारी. | घंदा. 
फारमु (मं )क-पू. धनृष्य, वेछू, चिमणी, 

बकाणा. -वि. कार्यतत्पर. 
कारर (रं)वाई-सरत्री, काम, कार्यतत्परता, 

कारस्थान, सभेचें काम. 
कारवौ-पु. प्रवाशांचा तांडा. 
कारवो सराय-स्त्री. धर्मशाक्ता. 
कारसाज्ञ-वि. काम पूर्ण करण्याची युक्ति 

काढणारा. [ कारस्थान. 
कारसाज्ञो-स्त्री. काम पूर्ण करण्याची युक्त, 
कारस्ताती-स्त्री. कारस्थान, 
कारा-स्त्री. कद, क्लेश, तुरुंग, दूती, 
# ध्वनि. -वि. काछा. 

कारागार-पु. बंदीखाता. 
कारावास-पु. कद. 
कारिदा-पु. गुमास्ता. 
कारि-वि. काल्ठी.-स्त्री. क्रिया.-पु. कारा- 
कारिक-पु. बेलीफ. [गीर. 
कारिका-स्त्री. नटी, इलोकबद्ध, व्याख्या, 

दुःख, व्याज, उंटीण, क्रिया. 
कारिख-स्त्री. काछोखी. 



कास्ति 

कारित-वि. करविलेलें. -पु. प्रतिज्ञा. 
कारिता-पु. नेंहमीं पेक्षां अधिक व्याजाचेदर. 
कारी-पु. करणारा. -वि. घातक. 
कारीगर-पु. कारागीर.-वि. हुश्नरी. 
कारीगरी-स्त्री. कारागिरी, सुंदर रचना. 
कारुणि (नि)क-वि. दयात्ु. 
कारू-पु. हजरत मूसाचा चुलत भाऊ 

हा धनिक व कंजूष होता. 
कारूका खज़ाना-गडरगंज संपत्ति. [भांडें. 
कारूरा-पु. सूत्र, मूत्र तपासण्यावें कांचेचें 
कारो-वि. काठछा. 
कार्पण्य-पु. कंजुषपणा. 
कार्मुक-पु. धनुष्य, इंद्रधनुष्य, बांबू, पांढरा 

खेर, धनरास, एकझाड. 
कार्यालूय-पु. कचेरी. 
काल-पु. वेत्ठ, मृत्यु, यमदूत, संधि, महा- 

काल. -वि. काछा. -अ. काल. 
कालका सारा-अतिजीर्ण, दरिद्री. 
कालका-स्त्री. दक्ष प्रजापतीची मुलगी. 
कालकोठरी-स्त्री. अंधार कोठडी. 
कालदंड-पु. यमराजानें दिलेली शिक्षा. 
कालघर्म-पु. मृत्यु, समयानुसार वागण्याचा 
कफालनिशा-स्त्री. दिवालीीची रात्र, [धर्मे. 

अंधारी रात्र. [न केलेली जमीन. 
कालबंजर-पु. पुष्कक्ध दिवस मशागत 
कालब॒द-पु. कलाबतू, शरीर, चांभाराचा 

लांकडी सांचा. [ छाकडी साचा. 
कालबूत-पु. चांभाराचा जोडे शिवण्याचा 
कालसिर-पु. जहाजाच्या डोलकाठीचें 
काला-वि. काढठा. [ टोंक. 
(अपना मेँ ह)काला करना-पाप करणें, 

व्यभिचार करणें. 
(दूसरेका में. ह) काला करना-वाईट वस्तुला 

न 

हि पु ५ ७०७9 -० काल्ह-ल्हि 
किवा माणसाछा दूर करणें. बदनामीला 
कारण होणें. [ होणें. 

काला मेँ हु या सूं हु काला होना-कलंकित 
फालाकंद-पु. ओेक प्रकारचा तांदुछ 
कालाकलूटा-वि. काव्ठाकुट्टा. 
कालाक्षरो-वि. अत्यंत विद्वान- 
कालाग्नि-पु. प्रछय कालांतील अग्नि,रद्ध. 
काला चोर-पु. फार मोठा चोर, वाईटां- 

तील वाईट भनुष्य. 
कालातिपतत-पु. कालाचा अपव्यय- 
काला नसक-पु. सेंधव. 
काला पहाड-पु. अत्यंत भयानक वस्तु, 

वहिलोल लोदीचा भाचा, ह 
काला पानी-पु. काक्या पाण्याची शिक्षा 

अंदमान व निकोबार बेटें, दारू. 
कालि-अ. काल, लवकर. 
कालिक-वि. समयोचित, ठराविक वेहढीं 

होणारें. [काजली, वाद, दारू. 
कालिका-स्त्री. कालिका देवी, कालछेपणा, 
कालिख-स्त्री. काजर. [ छागणें. 
(मं हमें) कालिख लगना-तोंडाला काछोखी 
कालिज-पु. कॉलेज. 
क़ालिब-पु. टोप्या दुरुस्त करण्याचा 

लाकडी किवा टीनचा सांचा, शरीर, 
कालिसा-स्त्री. काछेपणा, काछोखी, अंधार, 

कलंक. [ महाविद्या. 
फाली-स्त्री. कालिका देवी, पावेती, 
काली ज़बान-स्त्री. काछी जीभ. 
कालीन-पु. गालीचा. -वि. काव्ठासंबंधीं. 
काली मिचे-स्त्री. मिरें. [ फोड येतात.) 
काली ज्ञीतरू-स्त्री. देवी रोग (यांतकात्े 
कालोछ-स्त्री. काजल्ती, धुराची काजढ्ी. 
काल्ह-ल्हि-अ. काल, उद्यां. [ण्यात्री क्रिया. 
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काबो-पु. घोड्याला चक्राकार फिरवि- 
काह-पु. ओक प्रकारचें गवत, खोकला. 
काहश--अ. ईश्वर करो, 
काशान(-पु. झोंपडी. 
काइत-स्त्री. शेती. 
काइतकार-पु. शेतकरी. [ हक््क. 
काइतकारी-स्त्री. शेतीवाडी, शेतकन्याचा 
काइमोरा-पु. जाड लोकरी कपडा. 
'काष्ठा-स्त्री. हद, उंची, चंद्राची अक कला, 

दिशा, निशाण. लक्ष्य, अतिरेक, कलेचा 
तिसावा भाग (निमेष). 

कास-पु. बोरू, खोकला, दर्भ. 
कासनी-स्त्री. निछ्या फुलाची वनस्पति, 

विष्णुक्रांत, निछा रंग. 
कासर-पु. रेडा. -स्त्री. पोटावर तांबडे केंस 

असलेली काढ्ली मेंढी 
कासा-पु. प्याला, आहार, फकी राची नरोटी. 
32264 . तलाव, भाजलेलें व साखर 

$ पीठ, उडीद, शिगाडा. 
क़ासिद-पु. हलकारा, पत्रवाहक, 
क़ासिर-वि. असमर्थ, लाचार. 
कासी-स्त्री. काशी. 
काहूँ-अ. कुठे. [ --अ. कोण, काय. 
काह-स्त्री. गवताची काडी, सुकलेलें गवत 
काहकशो-स्त्री. आकाश गंगा. 
काहि-स. कोणाला, कोणाहून, कोणाकड़्न. 
काहिल-वि. अधछृशी. 
काहिली-स्त्री. आछस. 
काही-वि. शेवात्ली रंगाचा. 
काहु-स. कोणत्याही. 
काहु-पु. कोबीच्या जातीचें एक रोपटें. 
काहे-अ. कां, काय म्हणून. 

किकर-पु. दास, राक्षसांची एक जात. 

किकिनी-स्त्री. बारीक घुंगुर, करगोटा. 
किगरो-स्त्री. किनरी, लहान सारंगी. 

किगोरा-पु. दारू हल्दीच्या जातीचें एक 
किचन-पु. थोडी वस्तु. [ कांटेरीं झुड्प. 
कितु-अ. पण, अलट, वर, आणखी- 

किवदंती-स्त्री. अफवा. 

किवा-अ. अथवा, 
किसुक-पु. पलाश. 

कि- अ. काय, कसें, इतक्यांत, किवा. 
किकियाना-क्रि. अ. रडणें, केंकाटणें. 
किचकिच-स्त्री. वितंडवाद, कटकट. 

किचकिचाना-क्रि. अ. रागानें दांत खाणें, 
दांत ओठ खाणें, दांतावर दांत दाबणें. 

किचकिचाहट-स्त्री. दांत खाण्याची क्रिया. 
किचकिची बोधना-दांत खाणें. 
किचड़ाना-क्रि. अ. डोछे चिपडांनीं भरणें. 
किछु-वि. कांहीं. 
किट किटाना-क्रि. अ. किटकिट आवाज 

करणें, दांत ओठ खाणें.. [ करारपत्र. 
किटकिना-पु. धू्तता, पोट मकतेदारीचें 
किट्ट-पु. धातूचा मठ, तेल वरशैरेंच्या 

तकाशी जमलेला मत्ठ. 
कित-अ. कोठें, कुणीकडे, बाजूला. 
कितक-ना-वि. किती, कित्येक. -अ. कुठ- 
कितना ओक-कितीसें..[ परय॑त, अधिक. 
कितब-पु. ज्वारी, धूर्त, वेडा, दुष्ट. 
किता-पु. कपडे बेतणें, तन््हा, संख्या, प्रदेश, 

विस्ताराचा एक भाग. -वि. किती. 
किताब-स्त्री. पुस्तक, रजिस्टर. 
किताबी कीड़ा-पुस्तकांतीलू किडा. 
किताबखाना-पु. पुस्तकालय. 
किताबत-स्त्री. लिहिणें. 

| किताबी-वि. पुस्तकाच्या आकाराचा. 



फिलेफ 

कितेक-वि. किती, असंख्य. 
कितो-वि. किती. 
कित्ती-र्ती स्त्री. कीति. 
किधर--अ. कोठें, कोणीकडे, . [ आुगवला. 

किधरक्ा चोद निकला-परिचमेला सूर्य 
किघों-अ. अथवा, न जाणो. 
किन-स. 'किस' या सर्वतामाचें अनेकवच्नन 
किनका-पु. कणी. [पु. चिन्ह.--अ. का नाहीं. 
किनकी-स्त्री. कणी. 
किनवानी-स्त्री. तुषार. 
किनहा-वि. किडकें. 
किनार-पहा किनारा. ! 
किनारदार-वि. कांठाचें. [ जाड दोच्या. 
किनारपेंच-पु. सतरंजी विणतांना कडेच्या 
किनारा-पु. कांठ, तीर, प्रांताचा भाग, तट, 
कितारा करना-दूर होणें. [ढींक, बाजू. 
कितारा खींचता-दूर होणें. 
किनारी-स्त्री. जरीचा कांठ. 
किनारे-अ. काठांवर, वेगढें. 
किनारे करना-बाजूस सारणें. 
किनारे ने जाना-जवछ न फिरकणें. 
किनारे रूगना-कार्य पूर्ण होणें. 
कितारेदार-वि. कांठाचें. 
किप्लर-पु. एक देवथोनी. 

किफ़ायत-स्त्री. बचत, काटकसर, नफा, 
किफ़ायती-वि. काटकसरी. [ पुरेसें. 
क्िबला-पु. पश्चिम दिशा, मक्का, पूज्य 

व्यक्ति, पिता. | तारा. 
क्रिबला आलूम-पु. ईश्वर, सम्राट, ध्रुव 
क्िबलछा गाह-पु. पित्याकरितां संबोधन. 
क्िबला नुमा-पु. होकायंत्र. 
किस्-अ. काय, कोणता. 
किसाम-पु. मधाप्रमाणें जाड केलेलें सरबत. 

बन ५ .] ए् बम 

क्रिमार-पु. जुगार. 
क़िसानखाना-पु. जुगाराचा अड्डा. 
क्रिमारबाज्-वि. जुगारी. 
क्रिमाश-पु. प्रकार, तत्हा, दशावंतारी 

गंजिफासारख्या लेलांतील ओक खेल. 
किमि-अ. कशाप्रकारें. 
कियत्-वि. किती. 
कियारी-स्त्री. वाफा, मीठं तयार करण्या- 

करितां पाणी भरण्यावें मोढें घमेलें. 
किरंटा-पु. स्थिस्ती, अग्लोजिडीयन. (तुच्छ 
किरका-पु. खडा. [ तादर्शक शब्द.» 
किरकिन-पु. खडबडीत, कातडे, घोडथाचें 

किवा गाढवाचें कातडें. 

किरकिरा-वि. कचकचीत, खडे असलेला. 
-किरकिरा हो जाना-विरस होणें. 
किरकिराना-क्रि. अ. करकरणें, सगसणणें, 

खुपणें, कचकच लागएणें. 
किरकिराहट-स्त्री. बोंच, कचकच. 
किरकिरी-स्त्री. अप्रतिष्ठा, डोलबांत 

गेलेला कण, बोंच- 
किरकिल-पु. सरडा. -स्त्री. ज्यामुछें शिक 

येते तो शरीरस्थ वायु. 
करच-चे-स्त्री. सरक् टोकांची तलवार, 

लहान टोंकदार तुकडा. 

किरचिया-पु. अक पक्षी (बगढठचाहुन लहान, 
पंजाचें कातडें पिवद्ठें असते.) 

क्िरच्षी-पु. अक मअ् रेशीम, रेशमाची लड़. 
किरतघ्न-वि. क्ृतध्न, 
किरन-ण-स्त्री. किरण. 
किरपा-स्त्री. कृपा, अनुग्रह. 
फकिरपान-पु. कृपाण. 
किरब-पु. किडा. 



किराल 

किरमाल-पु. खड्ग. 
किरसिच-पु. ओक प्रकारचें कापड, कंतान. 
फकिरसिजी-वि. मछ॒कट करवंदी रंगाचा.: 
किरराना-क्रि. अ. दांत ओंठ खाणें, किर- 
किरवार-पु. तलवार. [किर करणें. 
किरस्तान-पु. स्थिश्चन माणूस. [ बैलगाडी. 
किराचो-स्त्री. मालगाडीचा डबा, मोठी 
किरात-स्त्री. चार जवांचें हिच्याचें वजन, 

एक प्राचीन जात, हिमालयाच्या पूर्व- 
भागांतील देशाचें प्राचीन नांव. 

किराना-पु. मीठ मसाला वगैरे पदाय्े. 
किरानी-पु. युरेशियन, कारकून- 
किराया-पु. भाड़ें. 
किराया आतरना-भाडें कमी होगें. 
किराये करना-भाडथानें घेणें. 
किराये पर देना-भाडलयानें देणें. 
किरायेदार-पु. भाडेकरी. 
किरावल- पु. शिकारी, अधाड़ीचें सैन्य, 
किरासन-पु. घासलेट तेल. 
किरिच-स्त्री. पाहा, किरच.' 
किरिच फा गोला-आर मारी तोफेचा गोछा. 
किरिसदाना-पु. लाखेच्या जातीचा एक 

किडा. 

किरिया-स्त्री. शपथ, ज़ियाकर्म, कर्तव्य. 
किरिया करम-क्रियाकर्म, मृतक्रिया, 
किरोलना-क्रि. स. खरवडणे. 
किस-पु. कृमि. 
किर्रा-स्त्री. वेलबुट्टी काढण्याची छिल्नी. 
किल-अ. खरोखर, निश्चित. 
किलकना या किलकारना-क्ि. अ. जोरानें 
। ओरडणें, हर्षध्वनि करणें, खदखदन 
किलकारी-स्त्री. ह॒षेध्वनि, हंशा. [ हंसगें. 
किलकिल-स्त्री. कटकट, 

- ११०- कबिद्ाटा 

किलकिसा-स्त्री. हर्षध्वनि. -पु. करकोचा, 
घोंघावणारा समुद्र. 

किलकिलाता-क्रि. अ. हर्षध्वनि करणें, 
ओरडणें, भांडण करणें. ॥ 

किलकैया-पु. जनावरांच्या खुरांत किडे 
पडण्याचा रोग, हृषेध्वनि करणारा. 

किलटा-पु. कुंडीच्या आकाराची वेताची 
टोपली. [ अडथक्ा होणें. 

किलना-क्रि. अ. बश होणें, कुंठित होणें, 
किलनी-स्त्री. गोचीड. 
किलबिलाना-क्रि. अ. वव्धवरढ्णें, अस्वस्थ 

होणें. [ रोग. 
किलबिष-विश-पु. पाप, दोष, किल्मिष, 
किलमी-पु. जहाजाचा मागचा भाग. 

| किलवोक-पु. काबुली घोडा. . 
किलवाना-क्रि. स. खिल्े मारविणें, मंत्र 

घालणें, जादूटोणा करणें. 
किलवारी-स्त्री. सुकाणूं, वल्ही. 
क़िला-पु. किल्ला. 
क्लिल्ा टूटना-मोठी अडचण दूर होणें. 
क़िला बंदी-स्त्री. व्यूह रचना,किल्ला बांधणें. 
किलाबा-पु. सोनाराचें एक हत्यार. 
क़िलेदार-पु. किल्लेदार. 
किलोल-पु. आनंदोत्सव. 
क़िल्लत-स्त्री. उणीव, कमतरता. 
किल्ला-पु. फार मोठा खिला, खुंटा, 

जात्याज्या आंतील खुंटा. 
किल््ला गाड़कर बेठना-अड़न बसणें. 
किल्ली-स्त्री. खुंटी, मेख, स्क्रूचें डोकें, कक, 
किवोच-पु. कडू पडवक्, [ खिल्ठा. 
किवाड-र-पु. दरवाजाची फढ्ी. 
किवाड़ देना या भिड़ाना-दार लावसें. 
किशटा-पु. लहान सप्ताछू, ( यात्््या 



किशमिश 

कोयीनें चांदी स्वच्छ करतात.) 
किद्षमिश-पु. मनुका, बेदाणा. 
किशमिशो-वि. वेदाण्याच्या रंगाचें, बेदणा 
किशलूय-पु. कोवें पान. [ मिसल्ललेलें, 
किशोर-पु. अकरा तें पंघरा वर्षाच्या बयाचा 
किह्त-स्त्री. शह (बुद्धिबढ्मांत/ [ बालक, पुत्र. 
किह्ती-स्त्री. होडी, बशी, बुद्धिबरल्लांतील 

एक मोहरा. (हत्ती.) 
किह्तीनुमा-वि. होडीज्या आकाराचा. 
किश्वर-पु. देश, मुलख. [पूर्वीचें रूप. 
किस-स. कौन'चें विभक्त प्रत्यय लावण्या- 
किसब-पु. कौशल्य, कसब. 
किसबत-स्त्री. न्हाव्याची घोषटी. 
क्रिसमत-स्त्री. नशीब. 
किसमी-पु. मजूर, श्रमजीवी. 
किसान-पु. शेतकरी. 
किसानी-स्त्री. शेतीचें काम, शेती. 
किसी-वि. कोणी एक. 

किसी न किसी-कोणच्या तरी. 
कसु-स. कोणाचा, कोणाला. 
किसू-स. पाहा किसी. 
किसोर-पु. पहा. किशोर" 
क़िस्त-स्त्री, कर्जाचा हप्ता. 
क़्रिस्तबंदी-स्त्री. ह॒प्त्यानीं कर्ज फेड,हप्तेबंदी 
किस्बत-स्त्री. पाहा किसबत', 

क़िस्म-स्त्री. प्रकार, तत्हा. 
क़िस्मत-स्त्री. नशीब- 
क़िस्मत खुलना या चमकना-दैव, उघडणें. 
क्विस्मत जगना या जागना-देव अनुकूल 

असणें. [ भाग्योदय होणें. 

«१११० 'कीमिया 

क्िस्सत का फेर-दैव फिरणें. 
क्रिस्मत का लिखा-कपाछीं लिहिलेलें. 
क्रिस्सतबर-वि. भाग्यवान्. 
क़िस्सा-पु. ग्रोष्ट, वृत्तांत, भांडण. 
फ़स्सा कोताह-तात्पय हें कीं. 
किस्सा खतम करना, किस्सा चकाना या 

तमास करना-भानगड मिट॒विणें. .. 
क्रिस्ता बढ़ाना-पाल्हाक्क लावणें. 
क़िस्सा सुख्तसर-तात्पय हैं कीं. 
किस्सा मोल लेना-निष्कारण भांडण करणें. 
किस्सा कोताह-अ. तात्पयें. 
कौ-अ. अथवा, का चें स्त्रीलिगीरूप, 

-क्रि. स. 'करना च्या भूतकाछावचें 
कोक-पु. चीत्कार. [ स्त्रीलिंगी रूप. 
कीकना-क्रि. अ. किकाछणें, ओरडणें. 
कोकर-पु. बामूत्ठ. 
कीका-पु. घोडा, मगधजों प्राचीन नांव- 
कोच-कोचड़-पु. मठ, चिखल, डोलथाचें 

चिपडें, 
कीचड में फेसना-संकटांत सांपडणें. 
कोड़ा-पु. किडा, जंतु. 
कौड़े काटना-अस्वस्थ होणें. 
कीड़ी-स्त्री. लहान किडा, मुंगी. 
कीनना-क्ि.स. विकत घेणें. 

कौना-पु. द्वेष. 
कोप-स्त्री. नसराढ्ें. 
क़ोमत-स्त्री. किमत. 
क्रोमत चुकाना-पुरे पैसे देणें, 
क्रोमत लंगाना-मूल्य ठरविणें. 
क़ोमती-वि. जास्त किमतीचे. 

क्रिस्सत रूड़ता-देवाची परीक्षा होणें, | कौमा-पु. खिमा (मटणाचा). 

फ़िस्सत का घतो-भाग्यवान. 
क्विस्मत का हेठा-दुर्भागी. 

कौसा करना-राई राई एवढे तुकड़े करणें. 
कौसिया-स्त्री. रसायन. 



कौमियागर > ११२- कुंडली 

कोमियागर-वि. रसायन बनविणारा. क्ुअ (4) रेटी-स्त्री. पुत्री. 
ब्रीसियगरी-स्त्री. रसायन बनविष्याची 

विद्या. 
कक. गाढ़व किवा घोड़ा यांचें 
पना रंगाचें खडबडीत कातडें (ह्याचें 

जोडे पावसात्घांत वापरतात.) 
कोर-पु. पोपट, व्याध, काश्मीर, काइ्मीरी 

मनुष्य, मांस. [आई. 
फीरति-स्त्री. किति, यश ख्याति, राधेची 
कीरी-स्त्री. धान्य खाणारा बारीक किडा, 

अछी, मुंगी. 
कील-स्त्री. खिठा, नाकांतील चमकी, 

जात्याच्या मघली खुंटी, कुंभाराच्या 
चाकांतील मधली खुंटी. 

कोलन-पु. बंधन, अडचण. 
कीलना-कि. स. खिढा ठोकणें, खिल्ें 

ठोकून तोंड बंद करणें (तोफ वररेचें), | 
सापाला मोहीत करणें, वश करणें, 
मंत्राचा प्रभाव नष्ट करणें. 

कोला-पु. मोठा खिल्ठा. 
कोलाल-पु. अमृत, जल, रक्त, सघ, 

बाधला जाणारा पशु. 

कीलाक्षर-पु. बाबीलोन देशाची प्राचीन 
लिपि. [ झालेला. 

कौलित-विं. खित्ठे ठोकलेला, मंत्रामूल्ठें स्तब्ध 
क़ीलिया-एु. मोट हांकणारा. 
कीलो-स्त्री. खुंटी, आंस. 

कीश-स-पु. माकड, चिमणी, युर्य.--वि. नग्न, 
फीसा-पु. खिसा, थैली. 
कुअ (व) र-पु. मुलगा, राजपुत्र. 
कुअर विलास-पु. भेक तंदिल्, 
कुंअ (व) री-स्त्री. मुलगी, राजकुमारी. 
क्ुंअ (व) रेटा-पु. पुत्र, बालक. 

88 आड, विहीर. 
(वा) रा-पु. अविवाहित पुरुष, 

कुआ (वा ) री-स्त्री. अविवाहित स्त्री. 
कुइयो-स्त्री, आड, लहान विहीर. 
कुईं-स्त्री. चंद्रकमत्ठ. 
कुँकुमा-पु. गुलालगोटा. 

कुंचित-वि. वललेलें, कुरत्े (केस). 
कुंची-स्त्री. किल्ली. 
कुंज-पु. लताकुंज, कशीदा. [ मसलमान. 
कुजड़ा-पु. भाजीपाला व पढे विकणारा, 
कुजड़े कसाओऔ-नीच जात, नीच मुसलमान. 
कुंजडे का राल्ला-बिनहिशेबी व्यवहार, 

अनागोंदी हिशेब. 
कुँजड़े को दृकान-मासक्ती बाजार. 
कुंजड़िन-स्त्री. कुंजडात्री स्त्री. [ उत्तम. 
कुंजर-पएु. हत्ती, केस, आठाची संख्या---विं. 
कुंजर पिप्पली-स्त्री. गजपिपल्ली. 
कुंजा-पु, खुजा. 
कुंजो-स्त्री. चावी, टीका, 
कुंठित-वि. बोथट, निकामी. 
कुंड-पु. नांगरतांना पडणारी रेषा. रुंद 

तोंडाचें खोल भांडें, धान्यादें एक प्राचीन 
माप, कुंड (पाष्याचें), अग्नि कुंड, नवरा 
जिवंत असूनहि दुसन्यापासून झालेला 
भुलग।, पेंढी, गवताची पेंढी, अंबारी, 
शिरस्त्राण. 

कुंडरा-पु. चक्राकार रेषा, चुंबक, मडकें. 
कुंडल-पु. बाली, कुंडल, घेरा, कडीतोडे, 

फास, करगोटा, चंद्रसूर्याभोंवर्ती पडणारें 
हि स्, बावीस मात्रांचा एक छंद, एक साप. 

“स्त्री. जन्मपत्रिका, जिलबी, कुंडली, 
एक वेल. -पु. साप, कुंडल घातलेका 



कुंडा 

मनुष्य, वरुण, मोर, विष्णु. 
कुंडा-पु. रांजण, कोयंडा. .[ वाडगा. 
कुंडिया-स्त्री. चौकोनी खड़्डा, लांकडाचा 
कुंडी-स्त्री. मातीचा किवा दगडाचा 

वाडगा, कडी, वाकडशिंगी म्हैस. 
कुंडी सोदा-भांग घोट्ण्याचें सामान. 
कुंडी खटखटाना-दार ठोठावणें. 
कुंडी देना या मारना-कडी लावणें. 
कुंत-पु. भाला, ऊ, क्र भाव, मासे खाणारा 
कुयना-क्रि. अ. मार खाणें. [एक पक्षी. 
कुंद-वि. कुंठित, मंद, बोथट. -पु. कुंद 

(फुलझाड ),कण्हेर, कमल, एकप्रकारचा 
डिक, एका पर्तताचें नांव, विष्णु. 

कुंदज्ेहन-मंदबुद्धि. 
कुंदन-पु. शुद्ध सोनें. -वि. शुद्ध, निरोगी. 
कुंदनसाज्ञ-पृ. जडावाचें काम करणारा 
कुंदर-पु. पालक (भाजी). [ कारागीर. 
कुंबरू-पु. पालक (भाजी). 
कुंदला-पु. . एक प्रकारचा तब. 
कुंदा-पु. ओंडा, गड़डा, बंदुकीचा कुंदा, 

खोडा, मूठ, कपड़े धृण्याची लाकडी, 
मोग़री, पंख, खवा. 

कुंदा कसना या भूनना-खवा बनविणें. 
कुंदे बोधकर अआतरता-पंख मिट्न खालीं 

आत्तरणें. 

कुंदी-स्त्री. कपड़्थाची घडी व्यवस्थित 
होण्यासाठीं लाकडी मोगरीनें कुटण्याची 
क्रिया, खूप मारणें. 

कुंदो करना--कणिक तिबणें. 
कुंदर-पु. कवड्या ऊद, एक प्रकारचा 

पिवक्वा डिक. [ छावणें, 
कुंदेरता-क्रि. स. तासणें, खरबडणें, धार 
कुंदेरा-पु. धार छावणारा. 
हि. भ. को. ८ 
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कुंभ-पु. मातीचा 'घडा, हत्तीच्या डोक्या- 
बरील दोन उंचवटे, कुंभ रास, प्रल्हा-' 
दाचा पुत्र, एक विषारी किडा. 

कुंभो-पु. हत्ती, मगर, एक विषारी किडा. 
-स्त्री. लहान मडकें, शेवात्टध, एका 
न्रकाचें नांव. 

कु-उप. नामाच्या आरंभी वेऊन त्या 
नामाच्या अर्थात् कमीपणाचा भाव 
दाखवितें.-स्त्री. पृथ्वी, स्त्री. 

कुआ-वा-पु. विहीर, आड. 
कुआं चलाना या जोतना-मोट चालविएें, 
कुओ झोकना-शोध करीत हिडणें. 
कुओं की मिट्टी कुओं में लगाना-जेथील. 

मित्ठकत तेथेंच खर्च करणें. 
कुओं में गिरना -संकटांत सांपडणें. [करणें.. 
कुओं में डाल देना-चुलींत घालणें, सत्यानाश 
कुओं में बोस डालना-सगक्कीकडे शोधपणें. 
कुओं में भांग पड़ना-सगक्रधांचीच बुद्धि 

फिरणें. [ बोलणें. 
कुओं सें से बोलना-तोंडातल्या त्तोंडांत 
कुआ (वा ) र-पु. आश्विन महिना. 
कुइयो-स्त्री. लहान विहीर. 
कुइ-ईं-स्त्री. कुमुदिती, ऊहान विहीर. 
कुकटी-स्त्री. तांबडा कापूस. 
कुकड़ना-क्रि. अ. आकुंचन पावणें. 
कुकड़ी-रौ-स्त्री. कुकडी, मूठ, कोंबडी, 

नेपाछी चाकू. 
कुक कें,-कोंबड्याचें आरवणें. 
कुकरोधा-पु. एक रोपटें (याच्या मंजि- 

चांतील बीं संग्रहणीवर उपयोगी आहे ) , 
कुकुर-पु. यदुवंशी क्षत्रियांची एक शाखा, 

एक प्राचीन देश,कुत्रा,एका सापाचें नांब. 
कुकुरखासी-स्त्री. ढांस, कोरडा खीकला.., 



कुकुरमाछी 

कुक्रमाछो-स्त्री. गोमाशी. [छत्री 
कुकुरमुत्ता-पु. बनस्पति, अछंबें, कुत्याची 
कुक्कुट-पु. कोंबडा, ठिणगी, कोलती. 

[ कोंबडी. 
कुक्कुटी-स्त्री. पाल, कपट, देव डंगरी, 
कुखेत-पु. वाईट ठिकाण, मर्मस्थव्ठ. 
कुचकुचानॉ-क़ि. स. चोंचणें, ठेचणें, कुंस- 
कुचऋ-पु. कारस्थान. [करणें. 
कुचऋ चलाना-कट करणें, चिरडणें, चुर- 

गाछणें, अपमान करणें, पराजय करणें. 
कुचर-पु. वाईट कर्म करणारा, घाणेरड््ा 

जागीं हिंडणारा, निदा करणारा. 

कुचलना-क्रि. स. ठेंचणें, तुडविणें. 
कुचला-वि. एक विषारी झाड. 
कुचलो-स्त्री. सुत्ठे (दांत). 
कुचाल-स्त्री. वाईट वर्तन, दृष्टपणा. 
कुचाली-वि, वाईट वतंनाचा, दुष्ट. 
कुचाह-स्त्री. अशुभ विषय. 
कुचील-वि. घाणेरडा. [कैलेला, घाणेरडा- 
कुच्ी (चे) छा-वि. मलीन बस्त्रें धारण 
कुचेल-पु. मव्ठकट वस्त्र.-बरिं. घाणेरडा, 
कुच्छित-वि. कुत्सित. [ मठ्ठकट. 
कुछ-वि. कांहीं.-पु. चांगली गोष्ट, उपयोगी 
कुछ ओक-थोडेसे. [ वस्तु, माननीय. 
कुछ असा-विलक्षण. 
कुछ कर देना-जादूटोणा करणें. 
कुछ कह बेठना या कुछ कहना-लागेल तसें 
कुछ कुछ-थोडा. [ बोलणें, शिवी देणें. 
कुछ का कुछ-भलतेंच. 
कुछ न कुछ-थोडें तरी. 
(बहुत) कुछ-पुष्कछ, किती तरी. 
कुछ से कुछ-उलटेच्या पालटें. 
कुछ लूगाना-श्रेष्ठ समजपणें. 

- ११४ - कुट्टा 

कुछ सुनना-बोलणीं खाणें. [ होगें. 
कुछ हो जाना-थोर बनें, एकादा रोम 
कुछ हो-वाटेल तें होवो. 
कुजंत्र-पु. जादूटोणा. [जानकी, कात्यायिनी.- 
कुजा-अ. कीोठें, कोणत्या ठिकाणीं.-स्त्री. 
कुजोग-पु. कुयोग, वाईट संगत- 
कुजोगी-वि. असंयमी. 
कुटंत-स्त्री. मार, कुटपण्याची' क्रिया. 
कुटका-पु. लहान तुकडा, त्रिकोणी वेलबुद्दी. 
कुटकी-स्त्री. एक औषधी वनस्पति, पिसवा, 
कुटनहारी-स्त्री. कांडपीण. [कुडचाचें पालछ- 
कुटना-पु. काईट मार्गास छावणार मध्यस्त, 

मुसक, चहाडखोर मनुष्य. -क्रि. अ. 
कुटलें जाणें. [ लावणें, फूस देणें, 

कुटनाना-क्ि. स. वदफेली करावयास 
कुटनी-छी. कुंटीण, लावालावी करणारीखी. 
कुटरकुटर-पु. कुडुम कुडम खाण्याचा ध्वनि. 
कुटबाना-क्रि. स. कुटविणें. 
कुटाई-स्त्री. कुटण्याचें काम, कुटण्याचा 
कुटास-स्त्री. मारपीट. | मोबदला, मार. 
कुटिया-स्त्री. लहान झोंपडी. 

कुटिल-वि. वक्र, वललेला, कुरछें, दगाबाज. 
कुटिलाई-स्त्री. कुटिलता. [-पु. दुष्ट मनुष्य. 

कुटी-स्त्री. झोंपडी, मोरमांसी ( वनस्पति ) . 
कुटीर-स्त्री. झोंपडी. 

कुटुंब, कुटुम-पु. घराणें, कुटुंच. 
कुटुंबी-पु. कुटुंब. असलेला, नातेवाईक. 
कुटेक-स्त्री. फाजिल ह॒टूट. 
कुटेब-स्त्री. वाईट संबय. 
कुटोनी-स्त्री. कांडप्याचें काम, कांडणावल्. 
कुटौनी पिसोनी-दल्छण कांडण. 

कुट्टा-पु. पिसें कापलेलें कबूतर, जालछघांत 
फसलेला पहिला पक्षी. 



कुद्टी 

कुट्टी-स्त्री. मेत्री तोडणें, चाय्याचे' बारीक 
तुकडे करण्याची क्रिया, चायाचे बारीक 
तुकडे, पंख कापलेलें कबतर. 

कुठला-पु. धान्याचें कीठार, 
चुन्याची भट्टी, कणमी. 

कुठोऊ-य-ब-स्त्री. वाईट ठिकाण. 

कुदाव मारना-मर्मी घाव घालणें. [ मनुष्य. 
कुठार-पु. कुह्हाड, परशु, नाश करणारा 
कुठारी-स्त्री. लहान कुन्हाड. -वि. नाश 

करणारा.- [ मूस. 

कुठाली-स्त्री. सोने चांदी गाव्य््याचें भांडें, 
' कुठाहर-पु. बाईट ठिकाण, वाईट वेल्व. 
कुठौर-पु. मर्मस्थान, वाईट ठिकाण, अवेह्व. 
कुड़क-स्त्री. अंडी देण्यावें बंद झालेली 
कुड़कुड़-पु. अव्यक्त शब्द... [ कोंबडी. 
' कुड़कु (बु)ड्ाना-क्रि. अ. कुंढणें, जछफतणें. 

' कुड़कुड़ी-स्त्री. पोटांत गुरगुरणें. 
; कुंड कुड़ी होता-बातमी काढण्यास घडपडटणें. 
 कुड़पना-क्रि. स. कोढ्पणें, नांगरणें. 

कुड़मल-पु.. उमलणारी कढी, नरक, 
बाणाच्या पात्याचें अग्र.-वि. उमलणारे. 

कुडल-स्त्री. हातपाय वढणें. 

कुड़ब-पु. घानन््य मोजण्याचें माप. (१२ 
मुठीचें कुडव, वैय्कांत ३२ तोढ्यांचें 
कुडव असतें. ) 

कुड़ा-पु. इंद्रजवाचा वृक्ष. 

कुड्क-पु. एक चर्मवाद्य. -स्त्री. अंडें देण्याचें 
बंद झालेली कोंबडी, ब्यथे. 

कुडेर-स्त्री. गुछाचे पाणी निधन जाण्यासाठीं 
कुडौल-वि. बेडौल. [ बनविलेली नब्दी. 
कुढंग-पु. वाईट चाल.--वि. वाईट चालीचा, 
कुढंगा-वि. बेअकली, अव्यवस्थित. [ वाईट. 
कुढंगो-वि. कुमार्गी- 

कुडन-स्त्री. कुढण्याचा भाव. 

राजण, 

0 4 को कर्तेखसी 

कुढना-कि. अ. कुढणें, दुःखी होणें, मनांतल्या 

कुडब-वि. बेढडब, कठिण. [ मनांत जक्णें. 

कुढ़ाना-क्रि. स. खिजविणें, दुखविणें. 
कुतत-तः-अ. कोठें, कोठून, कशावरून, कसें, 

कारण, कोणतें. 
कुतका-पु. सोटा, भांग घोटण्याचा दांडा- 

कुतका दिखललाना-आंगठा दाखविणें. 

कुतक-पु. वाईट तके. 
कुतना-क्रि. अ. अनुमान काढणें. [ पत्ठविणें. 

कुतरना-क्रि. स. कुरतडणें, मघलाच भाग 
कुतवार-ल-पु. कोतवाल, पिकाची वॉंटणी 

ठरविणारा. [ कोतवालीचें काम. - 
कुतवारी-ली-स्त्री. मुख्य पोलिस ठाणें, 
कुतिया-स्त्री. कुत्री. 
कुतुब-पु. घ्सवतारा, आंस, पुढारी, पुस्तकें 

(किताबचें अ. वचन). 
कुतुबखाना-पु. पुस्तकालय. 
कुतुबनुमा-पु. होकायंत्र- 
कुतुबफ़रोश-पु. पुस्तक विक्रेता. 
कुतृहल-पु. उत्कंठा, क्रीडा, आइचर्य- 
कुत्ता-पु. कुत्रा, गवताचें कुत्रें, यंत्राचें कुन्रे 

बंदुकीवा धोडा, तुच्छ मनुष्य. 
कुत्तेका दिमाग़ होना, कुत्ते का भेजा खाना- 

फार बडबड करणें. 
कुत्तेको दुम-खोड न सोडणारा. 
कुत्तेकी मोत मरना-हाऊँ हाल होऊन मरणें. 
कुत्तेकी हुडुक अुठना-वसकन् अंगावर येणें, 

भलत्याच वेढीं भलत्याच गोष्टी कर- 
ण्याची लहर येणें. हम 

कुस्ेखसी-व्यर्थ नि तुच्छ कार्य. 
(क्या) कुत्तेनें काटा है-वेड लागले आहे 

कीं काय ? 



कुल्ा नहीं काटा है 

कुत्ता नहों काटा हे-डोकें नाहीं फिरलें. 
कुत्तो-स्त्री. कृत्री. 
कुत्ब-पु. पाहा ' कुतुब. 
कुत्वशुमालो-पु. उत्तर ध्रुव प्रदेश. 
कुदकना-क्रि. अ. उड़ा मारणें. 

कुदका-क्का-पु. उड़चा [ कारागिरी 
क्रदरत-स्त्री. शक्ति, अधिकार, निसर्ग, 
क़दरती-वि. स्वाभाविक, देवी 
कुदाव-0. विश्वासघात, डाव, मर्मस्थान, 

जाईट स्थिति. 
कुदान-स्त्री. उडी, फल्पनेची धांव, एका 

उडी इतके अंतर. -पु. वाईट देणगी, 
कुपात्री दान 

कुदाना-क्रि, स. उड़ी मारावयास लावपें. 
कुदाम-पु. खोटें नाणें, 
कुदार-स्त्री. कुदल्छी. 
कुदार बजना-घर नष्ट होणें. 
कुदारी-स्त्री. कुदत्ट. 
कुदाल-ली-स्त्री. लहान कुदब्ठी. 
कुदिष्ट-ष्टी-स्त्री. वाईट नजर, दुष्ट. 
कुद्रब-पु. एक हलके धान्य, तलवार 

चालविपण्याच्या बत्तीस प्रकारापैकीं एक 
कुधर-पु. पर्वत, शेष नाग. 
कुधातु-स्त्री. वाईट धातु, लोखंड. 
कुनकुना-वि. कोमट. 
कुनख-पु. नखुरडें. 
कुनना-क्रि. स. भांडें चरकावर लछावणें. 
फूनबा-पु. कुटुंब, परिवार. 
कुनबा जोड़ना-गोतावक्का जमविपणें. 
कुनबी-पु. कुणबी [ कारागीर 
कुनबा-पु. भांडयास चरकावर चढविणारा 
कनह-स्त्री. ठेष, वेर 
कनही-वि. हेष करणारा. 

« ११६ - कुब्बा 

कुनाई-स्त्री. लाकडाचा भुसा, कीस काढ़- 
कुनित-वि. मधुर सुराचा, सुरेल. ण्याचें काम. 
कुनिया-पु. पाहा  कुनवा. 
कुनैन-पु. कोयनेल. 
कुपथ-थ्य-पु. आरोग्याला हानिकारक, 
कुपाठ-पु. वाईट सल्ला. 
कुपार-पु. समुद्र, सागर. 
कु (को ) पीन-पु. लंगोटी. 
कुप्पा-पु. बुधला. 
कुप्पा लुढ़ना या लुढ़कना-फार खर्च होणें, 

नुकसान होगें. 
कुप्पा होना-फुगणें, सुजणें, गाल फुगवर्णें. 
कुप्पी-स्त्री. बुधली, चिमणी (विव्यात्री ), 

टीनचा दिवा. 
कुफ़र-कुफ़ा-पु. अस्लाम धर्माविरुद्ध मत, 
कुफ्ल-पु. कुलप. [इस्लाम धर्माविरुद्ध गोष्ट. 
कुबंड-पु. धनुष्य.-वि. लुब्ठा, पांगढ्ा. 
कुबड़ा-पु. कुबडा मनष्य.-वि. वांकलेला 
कुबड़ी-स्त्री. कुब्जा, वाकडी मूठ असछेली 

छ्डी. 
कुबत-स्त्री. वाईट गोष्ट, निंदा, वाईट 
कुबरी-स्त्री. पाहा कुबडी' [ आचरण 
कुबलय-पु. कमल्ठ. 
कुबाक-पु. कुवाक्य, शाप, वाईट वचन. 
कुबानि-स्त्री. वाईट संवय. 
कुबानी-स्त्री. वाईट व्यापार. 
कुबिहग-पु. निषिद्ध पक्षी [ श्रीमंत 

कुबेर-पु. देवांचा खजीनदार.-वि. फार 
कुबेला-स्त्री. वाईट बेछ 
कुब्ज-वि. कुबडा.-पु. एक वात रोग. 
कुब्जा-स्त्री. कुबडी.-स्त्री. कुब्जा दासी, 
कुब्बा-पु. कुबडा. [लाकडी कुबडी 



कुमंठी 

कुसंठी-स्त्री. लवचिक फांदी- 
कुमक-स्त्री. मदत, पक्षपात. 
कुमक पर होना-बाजू धेणें. 
कुमकी-वि. संहाय्यक .-स्त्री. हत्तीना पकड- 

ण्याकरितां शिकविलेली हत्तीण 
कुमकुम-पु. केशर, गुलाल गोटा, केशराची 

उटी, गुलाबी चंदन. [ लहान गोक्े 
फुमकुमा-पु. गुलाल गोटा, चंबू, कांचेचेः 
कुमरिया-पु. हत्तीची एक जात: 
कुमरी-स्त्री. एक पक्षी. 

' क्षुमाच-पु. एक रेशमी वस्त्र, गंजीफाच्या 
एका रंगाचें नांव, कुठें पातछ नि कुठें 
जाड असणारी भाकरी 

. कुमार-पु. पांच वर्षाचा बालक, पुत्र 
युवराज, कातिकेय, सिधुनद, पोपट, 
सोनें, एक ग्रह. -वि. अविवाहित. 

* कुमारग-पु. वाईट मार्गे. 
कुमार बाज्-पु. जुगारी. 

' कुमार बाज्ञी-स्त्री. जुगार. 
. कुसारी-स्त्री. बारा वर्ष वयाची कन्या, 

दोडकें, मोठा वेलदोडा, सीता, पार्वती, 
दुर्गा, कन्या कुमारी भूशिर, अविवाहिता, 
पृथ्वीचा मध्यभाग. 

कुसागें-पु. वाईट मार्ग 
कुम्द-पु. लाल कमकछ, चांदी, विष्ण 

कापूर, नेऋत्य दिगज्ज, लहान विहीर 
कुमुद बंधु-पु. चंद्र. [-वि. निष्टुर, लोभी. 
कुमुदिनी-स्त्री. लहान विहीर, चांदणी 
कुमेडिया-वि. वंचक [ कम 
कुम्मत-द-पु. काव्ठसर लाल रंगाचा घोडा, 
कुम्हड़-पु. कोहव्ठा. [ काछ्सर लाल रंग. 
कुम्हड़ा-पु. कोहल्ा. 

कुम्हड़ेकी बतिया-दुर्बल मनुष्य. 

व्कक १५ १4 छ्न्- . करवना 

कुम्हड़ौरी-स्त्री. कोहव्ठथाचा सांडगा. 
कुम्हछाना-क्रि. अ. कोमेजणें, वाल्ूूं लागणें, 
कुम्हार-पु. कुंभार. [ निस्तेज होणें. 
कुम्ही-स्त्री. लहान मडकें, शेवा८.-पु. हत्ती, 

मगर. 
कुरंग-पु. हरण, वाईट लक्षण, घोड्याचा 

एक रंग. -वि. वाईट रंगाचा. 
कुरंगिन-स्त्री. हरिणी. 
कुरंड-पु. माणीक घांसण्याची रेती. 
कुरआ-पु. जुगाराचा फांसा, एकाद्या 

गोष्टीचा निर्णय घेण्याकरितां चिठ्या 
टाकणें. 

कुरकनी-स्त्री. घोडा किया गाढव यांच्या> 
काततड्याचा पुढीरू भाग. 

कुरको-स्त्री. जप्ती. 
कुरकुट-पु. कणी, भरडा. 
कुरकुटा-पु. कूट, तुकडा (भाकरीचा) 
कुरकुरा-वि. कुरकुरीत- 
कुरकुरी-पु. घोडचाचें पोट फुगण्याचा रोग, 
कुरगरा-पु. लहान थापी. [ पातक्क हाड. 
कुरता-पु. सदरा. 
कुरतो-स्त्री. स्त्रियांची बंडी. 
कुरबत-पु. जवक्पणा. 
कुरबनहो-स्त्री. गोलची (सुताराची ). 
कुरबान-वि. बल्ठी दिलेला, अर्पण केलेला. 
कुरबान होना-बढी जाणें. 
कुरबान जाना-आत्मसमर्पण करण. 
कुरबानी-स्त्री. बलिदान. 
कुररा-पु. टिटवी, क्रींच पक्षी. 
कुररी-स्त्री. टिटवी, आर्या छंदाचा एक भेद. 
कुरला-पु. पाहा “कुल्ला. 
कुरब-वि. अशुभ बोलणारा. 
कफुरवना, कुरोना-क्रि. स. ढीग करणें. 



ऋरसा न १4 १८ «- कुलतारन 

कुरसा-पु. लाल लांकूड असलेला वृक्ष. | कुरेत-पु. वांटेकरी- 
कुरसी-स्त्री. खुर्ची, पाट, चौकोनी ताओत, 

नावेच्या किताय्याच्या फछ्चा, जहां- 
जाच्या डोल काठीवर लावलेल्या 
आडव्या पटथया (वर चढण्यास ) ,घराचा 

कुरसीनामा-पु. वंशवक्ष. [पाया. 
कुरहा-पु. पू झालेली जखम. 
कुरा-पु. कोज्हांटी, फोड. 
कुराई-य-स्त्री. खांचखकछगे असलेला 

रस्ता, दलदलीच्या जमिनींत झालेला 
खत्नगा. 

कुरान-पु. जिस्लामचा धर्म ग्रंथ. 
कुराह-स्त्री. कुमा्गें, वाईट आचरण. 
कुराहर-पु. कोलाहल, कल्लोल. 

कुराही-वि. कुमार्गी.-स्त्री. दुराचार. 
कुरिया-स्त्री. झोपडी, लहान गांव. 
कुरियाल-स्त्री. पक्षाचे पंख खाजविणें नि 

आंग झाडणें. 
कुरियाल में आना-पक्ष्यांचें लाडांत येणें. 
कुरियालमें गुलेल लगना-रंगांत भंग होगें. 
कुरी-पु. तुरीच्या शेंगा.-स्त्री. वंश, घराणें, 

मातीचा ढीग, तुकडा. 
कुरो कुरी होना-शतहाः तुकडे होणें. 
कुरुओ-स्त्री. कुरकुली. 
कुरुखअ-वि. अप्रसन्न, दुर्मुखलेला. 
कुरुखेत-पु. कुरुक्षेत्र. 
कुरुचि-स्त्री. नीच वासना. [ (सुरीनें). 
कुरेदना-क्रि. स. कुरतडणें, अकरणें, 
कुरेदनी-स्त्री. छाकडी किवा लोखंडी गज 

(हा भट्टीचे कोछसे डिंवचण्या करितां 
असतो ) 

कुरेभा-स्त्री. वर्षात दोन वितें देणारी गाय. 
कुरेलना-कि. स. पाहा कुरेदना'. 

कुरैया-स्त्री. कुडें (वृक्ष), इंद्रजव. 
कुक्क-वि. जप्त केलेला. 
कुक्क अमीत-पु. लिलांव कारकून. 
कुक्नामा-पु. जप्ती वॉरंट. 
कुक्नो-स्त्री. जप्ती. 
कुर्क़ों ले जाना-जप्ती आणणें. 
कुब-पु. जवकपणा, सामिप्य, 
कुब व जवार-आसपासचें स्थान. 
क्र्बानी-स्त्री. पाहा कुरबानी- 
कुर्मो-पु. कुणबी. 
कुरं ए अज्ञ-पु. पुथ्वीचा गोल. 
कुस-पु. सूर्यबिब, टिकली, बडी, सुमारें दीड 

आण्याचें अरबी चांदीचें नाणें- 
कुर्सोतामा-पु. पाहा कुरसीनामा.' 
कुलंग-पु. कोंबडा. 
कुझू-वि. सर्व, एक्ण. -पु. वंश, जात, समूह, 

घर, वाममार्ग, व्यापाय्यांचा संघ. 
कुछकना-क्रि. अ. आनंदित होणें, आनंदानें 

उडया मारण. 

कुलकानि-स्त्री. कुल मर्यादा, कुलाची 
प्रतिष्ठा. 

कुलकुलाना-क्रि. अ. किलकिल शब्द करणें. 
(आते) कुलकुलाना-भूक लागणें. 
कुलचा-पु. फुगलेली पोत्ठी, तंबूचे कछस, 

गुपचुप जमविलेलें धन. 
कुलच्छनी-स्त्री. कुलक्षणी. 
कुलजमा-सर्व मिलन, एकण. 
कुलजा-स्त्री. कुलवती स्त्री. 
ऊुलजुम-पु. लाल समुद्र. 
कुलट-पु. व्यभिचारी, अनौरस मुलगा- 
कुलटा-स्त्री. दुवंतंनी स्त्री. 

कुलतारन-वि. कुछाला तारणारा. 
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कुलथ-थी-स्त्री. कुछ. राम, कृष्ण इत्यादिकांच्या पायाचें चिन्ह. 
कुलना-क्रि. अ. ठुसठसणें, दुखणें. 
कुलपति-पु. विश्वविद्यालयाचता व्हाइस 

चेन्सेलर, कुटंबांतील मोठा पुरुष, दहा 
हजार ब्रम्हचास्यांना अन्न व शिक्षण 

कुल (ल) फ-पु. कुलप. [ देणारा ऋषि. 
कुलफत-स्त्री. मानसिक चिता. 
कुलफ़ा-पु. घोकछ (भाजी ) . 
कुलफ़ी-स्त्री. आइसक्रीम, आइसक्रीम तयार 

करण्याचें पत्र्याचें नत्ठकांडें. 
कुलब॒ऊ-पु. चत्ठवक्ठ, वत्॒वक् (लहान 

किड्यांची ) . | होणें. 
कुलबुलाना-क्रि. अ. वंव्ठवछणें, अस्वस्थ 
कुलबुलाहट-स्त्री. चुत्धबुठ़, वत्धवक्त. 

. कुलबोरन-वि. कुल्लबुडव्या. 
कुलमुख्तार-पु. पूर्ण अधिकार असलेला. 
कुलवासा-पु. मागाची फणी. 
कुलह-हा-स्त्री. टोपी, शिकारी पक्ष्यांच्या 

डोक़थावरीरू ढापण. 
कुलही-स्त्री. कानटोपी. 

कुलाच-ट-स्त्री. झेंप, लांब उडी, वाव 
(दोन्ही हातांतील अंत्तर). 

कुलाबा-पु. विजागरी, क्षितिज, मासे 
धरण्याचा गछ, मोरी. 

कुलाल-पु. कुंभार, रान कोंबडा, घुबड. 
कुलाह-पु. भुत्या रंगाचा गृडध्यापासून 

पुढें काछचा रंगाचे पाय असलेला घोडा. 
“स्त्री. उंच टोपी. 

कुलाहल-पु. कोलाहल, कल्लोल. 
कुलिक-पु. शिल्पकार, कारागीर, कुलीन, 

कुछांतील मुख्य पुरुष, गुंजेचें झाड, 
खेंकडा. 

कुलिश-स-पु. वज्य, हिरा, कुल्हाड, वीज, 

कुली-पु. मजूर. 
कुलो कबारी-खालच्या वर्गावा माणूस. 
कुलोन-वि. उत्तम कुलांत उत्पन्न झालेल्प, 
कुलीनता-स्त्री. कुलीनपणा. .[ पवित्र. 
कुलेल-स्त्री. क्रीडा. 
कुलेलना-क्रि. अ. मौज मारणें, हंसणें 

कुल्फ़ी-स्त्री. आइसक्रीम. [ खिदढछणें. 
कुल्या-स्त्री. नदीचा पाट, लहान नदी, नाला- 
कुल्ला-पु. गुठणा, चुछू, पाठीच्या मणक्या- 

बर काठ्ठी रेघ असलेला घोडा, केसांची 
बट. [ सर्व लिखाणाचा संग्रह. 

कुल्लियात-पु. लेखकाच्या किव। कवीच्या .. 
कुल्ली-पु. अंकुर फुटल्यावर उसाच्या 

शेतास दिलेलें थोर्ड पाणी, कल्ला, बट, 
कुल्हड-स्त्री. वाडगा. 
कुल्हाड़ा-पु. कुष्हाड. 
कुल्हाड़ी-स्त्री. लहान कुच्हाड- 
कुल्हिया-स्त्री. बोल्ककें. 
कुल्हिया में गुड़ फोड़ना-गुपचुप कार्य करणें. 
कुबा (आ ) र-पु. आध्विन महिना. 
कुवारी फसल-रबीचें पीक. 
कुवेश-पु. वाईट पोशाख. [नांगराचा फाक्. 
कुश-पु. दुर्वा, पाणी, रामचंद्राचा पुत्र, 
कुशल-वि. चतुर, श्रेष्ठ, पुण्यशील, मंगल, 
कुशलाई-स्त्री. क्षेम, कुशल... [ कुशल. 
कुशलात-स्त्री. क्षेम, कुशल. 
कुशादगी-स्त्री. विस्तार, फैलाव. 
कुशादा-वि. उघडा, विस्तृत. 
कुशीलब-पु.कवि, नट,गवई, वाल्मीकि ऋषि. 

कुशेशय-पु. कमत्ठ. 
कुइतस कुद्ता-पु. धिगामस्ती. 
कुदता-पु. रासायनिक भस्म. 
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कुशतो-स्त्री. कुस्ती. 
कुछती में बढ़ा] रहना-कुस्ती मारे. 
कुद्तो बदना-कुस्ती टरणें. 
कुश्ती मेोगना-आदव्हान देणें, 
कुदतो खाना-पराजय होणें. 
कुस-स्त्री. योनी. 
कुसगन-पु. अपशकुन. [ समय. 
कुसमऊ-पु. कुमुहते, अयोग्य वेढ, संकट- 
कुसर-पु. पाण्यांत होणाव्या एका औषधी 

वेलीचें मूत्ठ. 
कुसरूू-वि. कुशल, निपुण. 
कुसलई-स्त्री. कुशलता,चातुर्य. [ किडा,कोष. 
कुसबारी-पु. कोषासहित असलेला रेशमी 
कुसाओित-स्त्री. अशुभ वे, अनुपयुक्त वे. 
कुसियार-पु. पांढरा जाड ऊंस (याचा 

गूछ करीत नाहींत ). 
कुसी-स्त्री. नांगराचा फाव्ठ. 
कुसीद-पु. व्याज, व्याजाचा पैसा. 
कुसुंब-पु. एक मोठा वृक्ष (याची लाख 

उत्तम असते). 
कुसुंबा-पु. कुसुंबी रंग, अफ् नि भांग मिक्कून 

बनविलेला मादक पदार्थ. 
कुसुंबी-वि. कुसुंबी रंगाचा, लाल. 
कुसुंभ-पु. केशर. 
कुंसुभा-पु. एक मादक द्रव्य, केशरी रंग. 
कुसुंभी-वि, लाल. 
कुसुस-पु. फूल, डोत्ठयांचा एक रोग, रजो- 

दर्शन, पिवढीं फुलें येणारा एक वृक्ष. 
क़सूर-पु. चुक, अपराध. 

कुस्सा-पु. कुदक्ी. 
कुहक-पु. मायाजाल, फसवणूक, कोंबडबाचें 

आरवणें, घूते माणूस, पक्ष्यांचें कूजन. 
कुहकना-क्रि. अ. कुहृकुह करणें. 

कुहन-वि. प्राचीन: 
कुहना-क्रि. स. मारणें. 
कुहनो-स्त्री. कोपर, हुक्याची वांकडी नद्वी. 
कुहप-पु. राक्षस. [ स्थापना केलेली जागा. 
कुहबर-पु. विवाहाच्या वेढीं कुलदैवताची 
कुहर-पु. खड़डा, बीछ, गढ्दयाचें छिद्र. 

कुहरा-पु. धुकें. 
कुहराम-पु. शोक, खत्ठबल्ल- 
कुहाना-क्रि. अ. रागावणें, रुसणें. 
कुहारा-पु. कुप्हाड. 
कुहासा-पु. धुकें... [-यू. पहाडी तटटू- 
कुही-स्त्री. एक लहान शिकारी पक्षी: 
कुहुक-पु. पक्ष्यांचा मधुर ध्वनि. 
कुहुकना-क्रि, अ. कुहुकुह् करणें. 
कुह-स्त्री. अमावास्था, मोर किवा कोकि- 
कू खना-क्रि. अ. कण्हणें..[ छेची कूक. 
क् गा-पु. भांड्याचा चरक, कातडें कमा- 

विष्याचा बाभव्ठीच्या सालीचा काढा. 
क् च-स्त्री. ताणा साफ करण्याचा ब्रश, 

लोहाराची मोटी सांडशी, घोड्शीर. 
क् चा-पु. झाड़ू. [ लहान क्ाड्. 
क् चो-स्त्री. कुंचली, काकवीचा घडा, 
कूची देना-झाडणें, एका टोंकापासून 

दुसच्या टोंकापर्यत नांगरणें. 
कुज पु. क्रोंच पक्षी. 
क् जड़ी-स्त्री. भाजीवाली. 

कू जना-क्रि. अ. चिवर्चिव्णे, कूजन करणें. 
क् ड-स्त्री. शिरस्त्राण, नांगरण्यानें पड- 

लेली खोल रेषा, पोहोरा. [ खड्डा. 
कूडो-स्त्री. चुंबत्ल, दगडी कुंडी, घाण्याचा 
क्-पु. गल्ली. 
कओं-स्त्री. कमतः 

कूक-स्त्री. मोर किवा कोकिलछेचा स्वर 
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. अधुर सूर, किल्ली देण्याची क्रिया. | कढ़-पु. पाभरीची पेरणी. -वि. मूखे.. 
कुकना-क्रि. अ. किल्ली देणें, कोकित्ा 

किवा मोर यांचा स्वर. 
कूकर-पु. कुत्रा. 
कूकर कौर-पु. उष्टें खरकटें, तुत्छ वस्तु. 
कुक रचंदी-स्त्री. एक वनस्पति (कुत्र 

चावल्यावर उतारा). 
कूकर नींदिया-स्त्री. सावध झोंप- 
कूकर बसेरा-पु. किचित् विश्रांति, थोडा 

बेक् टेंकर्ें. हे 
कूकर लेंड-पु. कुत्याचें मैथुन. 
कूका-पु. एक नानक पंथी सांप्रदाय- 
कूच-पु. प्रस्थान, रवानगी. 
कूच कर जाना-मरणें. 
कच समुक़ाम-पु. मुवकामाची जागा. 
कचा-पु. गल्ली. 
कज-स्त्री. आवाज. 
कूजना-क्रि. अ. मधुर शब्द करणें. [भांडें. 
कूजा-पु. खुजा, खडीसाखर, मातीचें लहान 
कूट-पु. गूढ, कोडें, शिखर, रास (अन्नाची), 

व्यंग, असत्य. -वि. खोटें बोलणारा, 
फसव्या, नकली, मुख्य. -स्त्री. एक 
ओऔषधी वनस्पत्ति, कापणें, कुटठणें वगरे 
क्रिया. [रोमांत असणें. 

कूट कूट कर भरना-ठासून भलणें, रोम 
कूटता-स्त्री. कपट, बिकटपणा. 
कूटना-क़ि. स. कुटणें, टाकी लावणें, 

खली करणें. [ असें बी. 
कूटू-पु. ज्याचें पीठ उपासाला चालतें 
कूड़ा-पु. कचरा, कुडा (वक्ष). 
कड़ा करकट-केरकचरा. 
कूड़ाखाना-पु. उकिरडा. 
कूड़ि-स्त्री. लोखंडी टोपी. 

क्ढ़ मज-वि. मंदबुद्धि, ठोंब्या. 
कृत-स्त्री. वस्तुंची संख्या, किमत व 

परिमाण यांचें अनुमान, शेतांतील 
उभ्या पिकार्चे अनुमान. 

कूतना-क्रि. स. अंदाज करणें, न मापतां 
मोजतां अनुमानानें सांगणें. 

कूद-स्त्री. उडी. 
क्दना-क्रि. अ. उडी मारणें, मध्येंच घुसणें, 

घमेंड मारणें, तोंड टाकून बोलणें, 
अल्लघिणें. 

क्दफाद-स्त्री. उडी. 
कून-पु. मलढद्वार. 
कप-पु. विहीर, छिद्र, खोल खब्ठगा. 
कूबड़-एकाद्या वस्तूचा वांकडेपणा. 
कूबड़ उठना- कुबड निघर्णे. 
कूबा-पु. कुबड, लग बसविष्याचें धनुष्या- 

कार लाकूड, शिशाचा बाटोढ्व तुकडा. 
क्र-वि. निर्देय, भयंकर, अपशकुनी, दुष्ट, 

निकामी, मूर्ख. -पु. समोश्याचें पुरण. 
क्रम-पु. कम. . 
क्रा-पु. ढीग, भाग. 
कूचिका-स्त्री. कुंची, ब्रश, की, सुओ. 
कूल-पु. किनारा, सेनेची पिछाडी, कालवा, 
क्ला-पु. पाट (पाण्याचा). [ तलाव. 
कूली-स्त्री. मजूर. 
कल्हा-पु. कुल्ला, ढुगण. 

कूल्हा मठकाना या फेंकना-कुल्ले उडवीत 
क्र्वत-स्त्री. शक्त्ति. [ चालणें, , 
कूट्टी-स्त्री. ससाण्याच्या जातीचा एक पक्षी. 
कृत-वि. केलेलें, रचलेलें. -पु. सत्ययुग, 

ठराबिक' काल सेवा करण्याची प्रतिज्ञा 
केलेला सेवक, चाराची संख्या. 
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कृतघ्न-वि, उपकार न जाणणारा.- 
कृतज्ञ-वि. उपकार जाणणारा. 
कृतांत-पु. शेवट करणारा, यम, पूर्व जन्मीं 

केलेल्या कर्माचें फल्ठ, मृत्यु, पाप, 
देवता, दोनाची संख्या. 

कृतारथ-वि. पाहा कतार. 
कृता्ें-वि. क्ृतकृत्य, संतुष्ट, कुशल, 

हुशआर, सफल. 
कृति-स्त्री. करणी, कार्य, आघात, जादू, 

वर्ग संख्या (गणित), विसाची संख्या. 
कृती-वि. निपुण, दक्ष, साधू, पुण्यात्मा. 
कृत्ति-स्त्री. कातडें, भूज॑पत्र. 
कृत्रिसम-वि. नकली, पुत्राप्रमाणें सांभाछलेला 
क्ृपया-अ. कृपा करून. [पोरका मुलगा. 
कृपनाई-स्त्री. कृपणता, कंजूधपणा. 
कृपान-पु. तलवार, कटयार. 
कृपालु-वि. कृपा करणारा. 
कृपिन-वि. कंजूष. 
कृसि-पु. क्षुद्र किडा, लाभ. 
कृषक-पु. शतकरी, नांगराचा फात्ठ. 
कृषि-षी-स्त्री. शेती. 
कृष्ण-वि. काव्ठा, निव्ठा. 
कृस-वि. दु्बढ, कृश, अल्प, क्षुद्र. 
कृसा (शा ) न-पु. अग्नि. 
केंचु आ-वा पु. जंत, गांडुल्ह. 
केंचुलो-स्त्री. सापाची कांत. 
केंत-पु. जाड बेत. 
केऊ-स. कोणी. 
केकड़ा-रा-पु. खेकडा. 
फेकड़े की चाल-वेडेंवांकडें चालणें. 

केडवारी-स्त्री. बागाओित, फल्वबाग, 
नवीन लावलेल्या झाडांची बाग. 

केड़ा-पु. कोंब, तरुण. 

त न-पु. निमंत्रण, ध्वजा, चिन्ह, घर,स्थान. 
केतली-स्त्री. चहादानी, किटली. 

केता-वि. किती. 
केतिक, केती-वि. कसें, किती. 
केतु-पु. एक ग्रह, पताका, धुमकेतु, ज्ञान, 
केते-तो-वि. किती.. [ प्रकाश, चिन्ह 

केदली-स्त्री. के. [ एक शिखर. 
केदार-पु. वाफा, शेत, आठें, हिमालयातील 
केन-पु. सामवेदाचें एक उपनिषद (याचा 

पहिला मंत्र केन शब्दाने आरंभ 

होतो, ) 
केना-पु. अन्नाच्या मोबदल्यांत भाजीपाला 

इ., घेतलेला किरक्रोक़ जिन्यस, एक 
केर-प्रत्य. चा (षष्ठी विभकित ) . [भाजी- 
केरस-पु. केरम (खेल). 
केरा-पु, केढें. 
केराना-पु. किराणा. 
केरानी-पु. अँग्लोइंडियन, कलार्क, 
केराव-पु, वाटाणा. 
केरि-री-स्त्री. करी, 'के' चें स्त्रीलिग रूप. 
केला-पु. केले. [ मस्क री. 
केलि-स्त्री. क्रीडा, विहार, स्त्रीप्रसंग, थट्टा, 
केवका-पु. बाल्ठंतिणीस देण्याचा मसाला. 
केवट-पु. नाव चालविणारी व माती 

खोदणारी अक जात. 
केवटीदाल-स्त्री. दोनतीन प्रकारच्या भिज- 

लेल्या डाढ्ठींचें मिश्रण. 
केवड़ई-वि. केवड्याच्या रंगाचा. 
केवल-वि. एकटें, शुद्ध, उत्तम. 
केवाच-स्त्री. सोठा धेवडा. 
केवा-पु. कमत, केवडा, टाछाटाल. 
केवाड़-पु. दरवाजा. 
केस-रा-पु. केंस, किरण, वरुण, विश्व, 
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विष्णू, सूर्य. लिहिली जाणारी ओक जुनी लिपी. 
केसर-पु.. केशर, आयाब्ठ, नागकेशर, | क्रंद-स्त्री. कैद, प्रतिबंध. 

बकुछ, स्वर्ग). ! 
केसरिया-वि. केशरी रंगाचा, केशरमिश्रित. 
केसरी-पु. सिह, घोडा, नागकेशर, हनु- 

मानाचा पिता. 

केसु- पु. पत्ठसाचें फूल. 
केसरिया करना-पु. निकराचा लड़ा देण्या- 

करितां रजपूत लोक केशरी बस्त्रें 
परिधान करूत लढाईस जातात तें. 

केहरि-री-पु. केशरी, सिंह, घोडा. 

केहा-पु. मोर. 
केहि-वि. कोणाला. 

केहनी-स्त्री. हाताचें कोपर. 
केहं-अ. कशाही रीतीनें. 
केहू-स. कोणी. 
केंचा-पु. मोठी कातर.-वि. तिरव्ठा- 
केंचो-स्त्री. कातर. 
कंची करना-छाटणें 
केंची काटना-दष्टी चुकवन निसदणणें, 

वचन भंग करणें 
केंची बाधना-दोन््हीं मांड्यांत दाबणें. 
केंचो लगाना-काटणें, छाटपणें 
कंड़ा-पु. चाल, चतुराओ, प्रमाण 
कंता-पु. दगडी पाटी. 
के-वि. किती.-अ. अथवा.-स्त्री. ओकारी. 
फेकस-पु. राक्षस 
कटभ-पु. एका राक्षसाचें नांव 
केतव-पु. कपट, बहाणा, जुगार, बेद- 

यमणि.-वि. कपटी, धूर्त, जुगारी' 
केथ-था-पु. कवठाचें झाड: 
-कंथिन-स्त्री. कायस्थ स्त्री 
केथो-स्त्री. शीर्ष रेखा नसलेली व जलूद 

कंदक-स्त्री. कागद ठेवण्याची फाईल. 

क़ेदखाना--पु. तुरुंग. 
कद तनहाई-स्त्री. अंधार कोठडीची शिक्षा. 
कद महज्ञ-स्त्री. साधी कैद. 
कद सतत-स्त्री. सकक्त मजुरीची शिक्षा. 
क्रेदी-पु. कैदी. 
कंधौं-अ. किवा 
फेफ-पु. नशा 
कैफ़ियत-स्त्री. समाचार, वर्णन, विवरण, 

आरचर्यकारक घटना. 
कफ़ियत तलूब करना-कारण विचारणें. 
कंफ़ी-वि. नशाबाज, मस्त. 
फेबर-स्त्री. बाणाचा फाल्. 
कंमा-पु. कदंबाच्या जातीचें झाड (याचें 

पिवक्लें इमारती लाकूड होतें. ) 
केया-पु. पत्र्यांना डाग देण्याचा खड़िया, 

आदपावाचें साप. 
करव-पु. पांढरें कमत्ठ, शत्रु, कुमुद. 
फरा-वि. लछारऊ मिश्चित पांढरा, तांबूस 

कातडी केसांमधून दिसणारा पांढरा 
बेल.-वि. तांबूस पांढन्या रंगाचा. 

केलंडर-पु. केलेंडर. 
कंल-स्त्री. फोक (झाडाचा) , अंकुर. 
कैवल्य-पु. मोक्ष. 
क्रेसर-पु. बादशहा. [ नाहीं, समान, 
केसा-वि. कसा, कोणत्याही प्रकारें 
कंसी-वि. कशी. 
कंसे-अ. कशारीतीनें, कां?. 
कंसो-वि. पाहा कसा. 

कोई-स्त्री. चंद्रविकासी कम, कुमुदिनी. 
कोंच-पु. एक जलपक्षी, पक्ष्याला पकडण्याची 



कॉयचना 

शिकाच्याची काठी, वाक्ू काढण्याचा 
कोंचना--क्ि. स. टोंचणें. | भडभुंजाचा झारा. 
कोंचा-पु. क्रौंच. [ लावलेली काठी. 
कोंचा-पु. पक्षी पकडण्यासाठीं टोंकास गोंद 
कोंछ-पु. निरी (वस्त्राची). 
कोंछ भरना-ओटी भरणें. [| भरणें. 
कोंछियाना-क्रि.स. निन््या खोंचणें, ओच्यांत 
कोंढा-पु. कडीकोंडा.-वि. कडी लावलेला. 
कोंधना-क्रि. स. चमकणें. 
कोंपर-पु. झाडावर पिकलेला आंबा. 
कोंपल-स्त्री. अंकुर, नवपल्लव. 
कॉंबर-वि. कोवछा, नाजूक. 
कोंहड़ा-पु. एक फक्र भाजी. 
को-स. कोण, चतुर्थीचा प्रत्यय. 
कोआ-बा-पु. रेशमाच्या किड्याचा कोश, 

टसर नांवाचा रेशमाचा किडा. 
कोइरी-पु. भाजी विक्या, माठी, फणसाचा 
कोइला-पु. कोतल्सा. [ गरा. 
कोइलिया-स्त्री. कोकिल्ठ. 
कोइली-स्त्री. कोय, कैरी. 
कोई-सवे. कोणी, कोणी एक. 
कोई न कोई-कोणीतरी. [ सोबती. 
कोई दस का सेहमान-थोड्या काछाचा 
(यह भी ) कोई बात है-असें कसें म्हणतां, 

बसें कुठें झालें आहे? 
कीउड-ऊ-स. कोणी. | 
कोउक-स. कांहींजण. [ शिंदी, लांडगा. 
कोक-पु. चक्रवाक, विष्णु, बेड्क, सरडा, 
कोकई-वि. उदी रंगाचें. 
कोकन-पु. एक झाड ( चहाच्या पेट्या 

बनवितात, याचें लाकूड चिरत नाहीं 
नि वाकत नाहीं). 

कोकनद-पु. लाल कमत्. 

- शश४ - कोजागर 

कोकनो-पु. भस्मीरंग.-वि. लहान, गांवठी. 
कोकम-पु. अमसुलाचें झाड. 
कोकवा-पु. एक वेज (आसाममध्यें याच्या 

टोपल्या करतात ). 
कोका-पु. दुधभाऊ, दक्षिण अमेरिकेंतील 

एक झाड़, नील कमल. 

कोकाबेरी-लो-स्त्री. नीलकमल. 
कोकिल-ला-स्त्री. कोकित्ा. 
कोकोन-स्त्री. कोकेन. 
कोकेनची-वि. कोकेनचें व्यसन असलेला. 
कोख-स्त्री. कूस, कुसवा, गर्भाशय. 
कोख अजड़ना-गर्भपात होणें. 
कोख को आच-पोराबाछांचें दुःख. 
कोख खुलना-वांझपण जाणें. 
कोख लूगना या सटना-पोट पाठीशीं लागणें. 
कोख बंद होना-वंध्या होणें. 
कोख ठंढी रहना, कोख भरी पूरी रहना- 

पति आणि मुल्गंचें सौख्य मि्तणें 
(आशीर्वाद), 

कोख मांग भरी रहना-सौभाग्य आणि 
संतति सुख मिद्णें, अष्टपुत्रा सौभाग्य- 

कोल सारी जाना-वंध्या होणें. [ वती होगें. 
कोखजलो-वि. जिची मुलें जगत नाहींत ती. 
कोखबंद-वि. वंध्या. 
कोगो-पु. कोल्ह्याच्या जातीचा प्राणी. 
कोचक-वि. लहान. 

कोचकी-पु. लालूसर भुरा रंग. 
कोचना-क़ि. स. खुपसणें, टोंचणें. 
कोचनो-स्त्री. स्यानाचें कातडें शिवष्याचा 
कोचवान-पु. गाडी हांक्या.[ दाभण, पराणी. 
कोचा-पु. तलवार, कट्यार इ. चाटून 
कोछा-स्त्री. मांडी. [ जाणें, टोमणा. 
कोजागर-पु. शरदकतूंतील पौणिमा. 
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कोट-पु. किल्ला, भहाल, समूह, कोट | कोताही-स्त्री. कमीपणा. 
(अंगांत घारावयाचा ), कोट (भित). 

कोटर-पु. ढोली, किल्ल्याच्या भोंवतालचें 
कृत्रिम जंगल. 

कोटि-स्त्री. धनुष्याचें टोंक, दर्जा, वाद- 
विवादांतील पूर्व पक्ष, उत्तमपणा, समूह. 
-वि. कोटी (संख्या). . 

कोटिक-वि. कोटब्ावधि, असंख्य. 
कोठ-वि. आबलेलें (दांत). 
कोठडी-री-स्त्री. ऊहान खोली. 
कोठा-पु. मोठी खोली, भंडार, पोट, 

गर्भाशय, घर. 
कोठी-स्त्री. वाडा, हवेली, बंगला, वखार, 

'.  गुदाम, सावकारी धंद्याचें ठिकाण. 
| कोठीवाल-पु. मोठा व्यापारी, सावकार. 
' कोठीवालशाही-स्त्री. भांडवलुशाही. 
: कोठे पर बेठना-वेश्याव्यवसाय करणें. 
' कोठेवाली-स्त्री. वेश्या. 
* कोड़ना-क्रि. स. खणणें. 
/ कोड़ा-पु. चाबूक, उत्तेजक गोष्ट, सूचना. 
, कोड़ी-स्त्री. वीस वस्तूंचा समूह. 
कोढ़-पु. कोड, कुष्ट. 
कोढ़ी-वि. कोड फूटलेला. 
कोण-पु. कोपरा, उपदिशा. 

कोतल-पु.. समारंभासाठी सजविलेला 
घोडा, खास राजाच्या स्वारीचा घोडा, 
वेछेवर हपयोगी पडण्यासाठीं बरोबर 
घेतलेला घोडा- 

कोतवाल-पु. पोलिस इन्स्पेक्टर. 

कोतवाली-स्त्री. पोलिस ठाणें, कोतवाल' 
चें पद किवा काम. 

कोता-वि. लहान, कमी. 
कोताह-वि. पाहा “कोता. ! 

कीथला-पु. मोठी थैली किवा पिशवी. 
कोथली-स्त्री. पैसे ठेवण्याची थैली, कसा. 
कोदंड-पु. धनुष्य, घनु रास, भुवई. 
कोद-स्त्री. दिशा, बाजू, कोपरा. 
कोदई-- 
कोदरा- 
कोदवा पु. एक कदान्न. 
कोदों-दो- | 
कोद्व- 
कोदों देकर पढ़ना-अर्धवट शिक्षण घेणें. 
छातोीपर कोदों दलूना-एकाद्याच्या समोर 

मुद्दाम त्याला न आवडणारें काम करणें, 
कोना-पु. कोपरा, एकांत ठिकाण. [लपविणें. 
कोना झोकनां-भयानें किवा लछाजेनें तोंड 
कोनिया-स्त्री. भितीच्या कोपन्यांत सामान 

ठेवण्याकरितां लावलेली फढली. 
कोप-पु. राग. 
कोपना-क्रि. अ. रागावणें. 
कोपर-पु. मोठें ताट, परात, झाडावर 

पिकलेला आंबा- 

कोपलरू-पु. नवीन कोवलढीं पानें. 
कोफ्त-स्त्री. दुःख.-पु. लोखंडावर सोन्या 

चांदीचें नक्षीकाम. 
कोफ्ता-पु. कुटलेल्या मांसाचें एक पक्वाज्न. 
कोसल-वि. नरम, सुकुमार, कच्चें, सुंदर, 

स्व॒रांतील एक भेद (संगीत). 
कोमलता-स्त्री. मृदुता, मधुरता. 
कोसलताई-स्त्री. कोमलूपणा, मवात्ठपणा. 
कोय-स. कोणी. 
फोयर-पु. हिरवा चारा, पाले भाजी, 
कोयल-स्त्री. कोकिछल, एक वेल. 

कोयला-पु. कोलछसा. 



कोया 

कोया-पु. डोढछा, डोल्याचा कोपरा, 

फणसांतील गरे, रेशमाच्या किड्याचा कोष. 
कोरंगी-स्त्री. लहान वेलदोडा. 
कोर-स्त्री. किनारा, देष, दोष, पंक्ति, 

कोपरा, ह॒त्याराची धार, रांग.- 

वि. आंधव्ा- 

कोर दवना-एकाद्या गोष्टीला वश होणें. 

कोरक-पु. कली, पृष्फोष, कमलाचा देठ. 

कोरकसर-स्त्री. दोष व जरुटि, कमी अधिक. 

कोरनिश-फा. वांकून केलेला सलाम. 
कोरमा-पु. तुपांत तत्ललेलें मांस. 

कोरा-वि. नवा, न धुतलेलें (कापड ), साधें, 
वंचित, निर्दोष, मूर्ख, निर्धन केवत्ठ. 
-पु. कांठ तसलेली रेशमी साडी, मांडी- 

कीराजवाब-स्पष्ट नकार. ' 

कोरी-ली-पु. हिंदुं विणकर. 
कोल-लो-पु. डुक््कर, मांडी, बोर, एक 

तोल्धाइतकें वजन, मिरें, दक्षिणेंतल्या 
एका प्रदेशाचें नांव, एक जंगली जात- 

कोलाहल-पु. गडबड. 
कोलिया-स्त्री. अरूंद गल्ली, मोठें शैत. 

कोल्हू-पु. घाणी. 
कोल्हू का बेल-मेहनती मनुष्य 
कोल्हू में डालकर पेरना-फार त्रास देणें. 
कोबिद-वि. पंडित. 
कोद-पु. म्यान, आवरण, खजिना, कोश, 

रेशमाचा किडा. 
कोशपाल-पु. खजिनदार, फणसाचा गरा, 

पंचपात्री, डबा- 
कोशल-पु. कोशल देश, या देशाचा मनुष्य, 
कोशिक्ष-स्त्री. प्रयत्न. [ अयोध्या. 
कोष-पु. पाहा कोश. 
कोष्टी-स्त्री. जन्मकुंडली. 
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कोष्ठक-पु. मर्यादा घातलेली जागा. 

कोस-पु. कोस. 
कोसना-क्रि. स. शिव्या शाप देेें. 

पानी पी पी कर कोसना-राहुन राष्टून 
शिव्या शाप देणें. 

कोसना तटना-शिव्याशाप देणें. 

कोसा-पु. एक फ्रकारचें रेशीम, एक 

प्रकारचा मातीचा दिवा- 

कोसा काटी-स्त्री. शिव्याशाप देणें. 

कोह-पु. क्रोध, पर्वेत, एक झाड. 

कोहकनी-स्त्री. भगीरथ प्रयत्न, डोंगर 

खोदण्याचें काम. 

कोह काफ-पु. इराणी प्रसिद्ध पर्वत. 

कोहन-ना-वि. जुनें, प्राचीन. 
कोहनी-स्त्री. कोपर. [ पर्वत. 

कोहनूर-पु. कोहिनूर हिरा, प्रकाशाचा 

कोहबर-पु. लग्नप्रसंगीं कुलदेवतेची स्था- 
पना केलेली जागा.- 

कोहराम-पु. धामधूम, विलाप. 
कोहसार-पु. पहाडी प्रदेश. 
कोहार-पु. कुंभार. ह 
कोहान-पु. उंटाच्या पाठीवरील मदार. 
कोहाना-क्रि. अ. रागावणें, रुसणें. 
कोहाब-पु. राग. 
कोहिस्तान-पु. पहाडी प्रदेश. 

कोही-वि. क्रोधी, पहाडी. 
कोहु-हू-पु. क्रोध. 
कौंच-छ-स्त्री. एक फव्ठभाजी. 
कौंध-धा-स्त्री. विजेची चमक. 
काधना-क्रि. अ. वीज चमकणें. 

कौंधनी-स्त्री. करगोटा. 
कौंला-पु. संत्रें. 
कोआ-बा-पु. कावक्ा. 
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कोड़ा-पु. मोठी कौडी, शेकोटी. [पक्षी. 
कौड़िया-वि. काछूसर पांढरा. -पु. एक 

कौड़ियाला-वि. कवडी रंगाचा.-पु. एक 
विषारी सर्प, कंजूष श्रीमंत. 

कौड़ी-स्त्री. कौडी, संपत्ति, डोछा, 
कटबारीचें टोंक. 

कौणप-पु. राक्षस, अधर्मी, पापी. 

कौतुक-पु. कुतुहल, आदचर्य, विनोद, 
आनंद, खेछ, स्वागत, गान, नृत्य. 

कौतुकी-वि. विनोदी, विवाह संबंध घडवून 
आणणारा, खेल तमादे करणारा 

. कौतुकी-पु. पाहा कुतूहल.' 
* कौथ-स्त्री. कोणती तिथि, काय संबंध. 
; कौथा-वि. कोणत्या संख्येचा. 
४ कौन-स. कोण. 
$ कौनसा-कोणता. 

: कौन होना-काय नातें आहे ? 
' क्रोम, क़ोमियत-स्त्री. जात, राष्ट्र. 
' क्रोमी-वि. जातीय, राष्ट्रीय. 
: क्रौमो झंडा-पु. जातीचें निशाण. 

; कौसुदी-स्त्री. चांदणी, कार्तिकी पौणिमा, 
आश्विनी पौणिमा, कुमुदिनी. 

कौर-पु. अज्नाचा घास. 
कौरना-क्रि. स. थोडेसें भाजणें- 
कौरा-पु. गोग्रास, दरवाज्याज्या फलया, 

आवा, झनगरें. 
कौरा कुरकुटा-वि. खरकटें, उष्टें. 
कौरी-स्त्री. बाहुपाश, मांडी, कबडी. 
कोरे लूगना-दरवाजामागें टपून बसफें. 
कौलंज-पु. पोटांत उठणारा वायगोछा. 
कौल-पु. चांगल्या कृव्ठांतील, वाममार्गी, 
क़ोल-पु. वाक्य, प्रतिज्ञा. [ अज्लनाचा घास. 
कोलिया-सत्री. लहान बामछ्ीीचा वृक्ष, 
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कोौवा-पु. कावछा, घू्तं, एक प्रकारचा 
मासा, पडजीभ. [ ओरड. 

कौया गृहार-अत्यंत बंडबड, फार आरडा 
कौया ठोंठो-स्त्री. थोर, एक वेल. 
क्रौबाल-पु. कौवाली गाणारा. [पेश्षा- 
क़ौबालो-स्त्री. एक प्रकारतें गीत, गबई 
कोशलू-पु. कुशलता, मंगल, कोसल देशचा 
क़ौस-स्त्री. धनुष्य, धनरास. [ रहिवाशी. 

क़ौस-ए-क्रजह-स्त्री. इंद्रधनुष्य. 
क्रौस कुज्ञा-स्त्री. इंद्रधनुष्य, 
कौसल-पु. पाहा कौशल. 
कौसिक-पु. इंद्र, कुशिक राजाचा पुत्र, 

विश्वामित्र, कोशाध्यक्ष, कोशकार, 
रेशमी कपडा, शूंगार रस, एक उपपुराण. 

क्या-स. काय ? 
क्या खूब-वाहवा. 
क्या बात हे-वाहवा. 
क्या कुछ, क्या कुछ-सर्वे. 
क्या पड़ो हे-काय अडलें आहे. 

क्यारी-स्त्री. वाफा. 
'क्यों-अ. कां ? 
क्योंकर-कसें ? 
क्यों कि-या करितां कीं. 
क्यों नहों-बरोबर, असेंच- 
ऋसेल, क्रमेलक-पु. उंट. 
क्रियता-स्त्री. कार्य, 
क्रियाकमं-पु. अंत्यविधि- 
किस्तान-पु. स्थिव्चन. 
किस्तानी-वि. स्थिह्तन धर्माचा. 
ऋरत-वि. विकत घेतलेला.-पु. विकत 

घेतलेला दास. 
ऋतक-पु. विकत घेतलेला मलगा. 
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ऋस-पु. स्थिस्ती धर्मचिन्ह. खंजड़ो-स्त्री. खंजिरी. 

ऋड़-पु. मांडी, छाती. खंजन-पु. कार्तिक ते फाल्गुन पर्यत 

ओड़पत्र-पु. पुरवणी. दिसणारा एक मोठया डोल्थांचा पक्षी, 

क्वार-पु. आश्विन महिना. 
कवार (रा) पन-पु. कौमायें. 

 क्वारा-वि. कुमार. 
क्वारी-वि. कुमारी. 
क्वैला-पु. कोठछसा- 
क्षपा-स्त्री. रात्र. 
क्षपाकर-पु. चंद्र, कापूर. 
कमता-स्त्री. योग्यता. 
क्षमना-क्रि. स. क्षमा करणें. 
क्षमो-वि. क्षमाशील, सहनशील, समर्थ. 
क्षाम-वि. क्षीण, पातत्ठ, थोडे. 
क्षेत्र-पु. शेत, उत्पत्तिस्थान, तीर्थ. 

क्षोम-पु. तागाच्या रेशमाचा कपडा, वस्त्रे. 
क्षोणिप-पु. राजा. 
क्षौम-पु. तागाचें कापड, 
क्ष्वेला-स्त्री. खेल, क्रीडा. 

[ख] 
खंख-क-वि. रिकामा, ओसाड. 
खंखड़-वि. शुष्क, जख्खड, म्हातारा. 
खेंखार, खखार-पु. कफ, थुंकी. 
खेंखारना-क्रि. अ. खोकणें. 
खंग-पु. तलवार, गेंडा, 
खंगड़-वि. भांडकुदछ.-पु. केरकचरा. 
खँंगहा-पु. गेंडा.-वि. दांत पुढें असलेला. 
खेंगाल (र) ना-क्रि. स. खत्बछूणें, रिकामें 
खंगी-स्त्री. कमतरता, त्रुटि. [करणें. 
खेंचना-क्रि. स. वण पडणें. 
खेंचाना-क्रि. स. चिन्ह करणें, जरूद 
खेंलिया-स्त्री. टोपली. [ लिहिणें, ओढणें, 

खंजर-पु. कटयार. [ वाजवा पक्षी. 
खंजरी-स्त्री. डफाप्रमाणें एक वाद्य, रेधाचें 

खंजरीट-पु. खंजन पक्षी. [ कापड. 
खंड-पु. भाग, देश, वर्ष, नवाची संख्या, 

समीकरणाची एक क्रिया, साखर, दिशा. 
“वि. अपूर्ण, लहान- 

खंडन-पु. तोडण्या फोडण्याची क्रिया, मुद्दे 
खोड़न काढणें, इच्छा भंग, विध्न, बंड. 

खंडना-क्रि. स. तुकडे तुकड़े करणें, मुद्दे 
खंडनी-स्त्री. खंडगी, कर. [खोड्न काढणें. 
खंडपूरी-स्त्री. गोड पुरी- 
खंडबरा-पु. घारगा. 
खंडरना-क़ि. स. खंडित करणें. 
खंडरा-पु. डाल्ठीच्या पिठाची चौकोनी वडी. 
खेंडरिच-पु. खंजन पक्षी. 
खेंडबानी-स्त्री. सरबत. 
खेंडसाल-स्त्री. साखरेचा कारखाना. 
खेंडहर-पु. पडलेल्या घराचा अवशेष. 
खेंडिया-स्त्री. लहान तुकडा. 

खेंडौरा-पु. साखरेचा लछाडू, एक मिठाई. 
खंतरा-पु. भेग, कोपरा. 
खंता-पु. कुदत्ठ, फावडें. 
खंती-स्त्री. कुदछ, फावडें. 
खंदक-स्त्री. खंदक, मोठा खड़्डा. 
खंदा-पु. खोदणारा, हास्य. 

खंदी-स्त्री. कुलटा.. [ रिकामें करणें. 
खंधवाना, खेधियाना-क्रि. स. बाहेर काढणें, 
खंधार-पु. छावणी, तंबू, सरदार. 
खं (भ) भा-पु. खांब, स्तंभ. 
खंभार-पु. चिता, व्याकुछता, भीति, शोक. 
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खटसे-तत्काक. 
खटक-स्त्री. चिता. 
खटकना-क्रि. अ. सलणें, राहुन राहन दुःख 

होणें, वाईट वाटणें, विरक्त होणें, जिणें, 
भांडण होणें, अयोग्य वाटणें, चिता उत्पन्न 

खटका-पु. ठेंच, शंका, चिता... [ करणें. 
खटकाना-करि. स. ठोकणें, शंका उत्पन्न 
खटकीड़ा-पु. ढेंकण. [ करणें. 
खटखट-स्त्री. खटखट आवाज, भांडण, 
खटखटाना-क्रि. स. खटखट शब्द करंणें. 
खटता-क्रि. स. पैसे मिहछविणें.-क्रि, स. 

कामाला लाणणें. 
खटठपट-स्त्री. खटका, भांडण, मारपिद्र 

किवा टक्कर लागल्याचा आवाज, 
खटपद-वि. षद्पाद.-पु. भुंगा, 
खटपाटो-स्त्री. बाजेवें ऊाकूड, 
जलटबुनवा, खटबुना-पु. बाज विणणारा. 
खटमल-पु. ढेंकण. 
खटमिट्ठा-वि. आंबटगोड. [ वस्तु. 
खटराग-पु. षट्राग, बखेडा, अनावश्यक 
खटठला-पु. पत्नी, परिवार, 
खटवाट-स्त्री, खाटेचें लांकूड. 
खटाई-स्त्री. आंबटपणा. 
खटाईमें डालना-भिजत घोंगडें ठेवें, 
खटाईमें पड़ना-अनिश्चित होगें. 
खटाखट-अ. झटपट, लूवकर रूवकर, 
खटाना-क्रि. अ. आंबणें, निभणें, थांबणें, 

उत्तीर्ण होणें. 
खटापटी-स्त्री. भांडण, ठोकष्पाचा किया 

टक्कर लागण्याचा शब्द. 
खटाव-पु. निभाव. [जातीचा एक प्राणी. 
खटास-स्त्री. आंबटपणा. -पु. मुंगुसाच्या 
क् 

काची, भाजी विकणारा, 

कॉंसना-क्रि, अ. निसट्णें, पढणें. 
लई-स्त्री. क्षय, युद्ध, भांडण. 

खसखा-क्ला-पु. अनुभवी पुरुष, जोराचें हास्य, 
सोठा व उंच हत्ती. 

लखार-पु. कफाचा बेडका. 
खख्नारना-क्रि. अ. खांकरणें, बेडका काढणें. 
खखेट (र) ना-क्रि. स. दाबणें, पत्तविणें, 

घायाक् करणें. 
खखोरना-क्रि. अ. हुडकणें, खोदणें, 
खग-पु. आकाशांत चालणारी वस्तु किवा 

व्यक्ति, पक्षी, गंधर्व, बाण, तारा, ढंग, 
देवता, सूर्य, चंद्र, वायु. 

खगना-क्रि. अ. टोंचणें, मनांत ठसणें, लागणें, 
खगहा-पु. गेंडा. [चिन्हांकित होणें, अडणें. 
खगेश-स-पु. गरुड 
खरग-पु. तलवार, 
खग्मास-पु. खग्रास ग्रहण. [होण्याची क्रिया. 
खचन-पुं. वांधण्याची क्रिया, जडण, अंकित 
खचना--क्रि. अ. जोडणें जाणें, चित्रित होगें, 

अडणें, अडकर्णें, 
खचरा-वि. वर्णसंकप्या, दुष्ट, 
खचा-वि. रत्नजडित. 
खचाखच-अ, भरपूर, ठांसुन, 
खचाना-करि. स. ताणणें, घाईनें लिहिणें. 
लकित-वि. लिहिलेलें, चित्रित. 
खच्चर-पु. खेंचर. 
खज्नानचो-पु. खजिनदार, कोशाध्यक्ष. 
जजाना-पु. खजिना, राजभंडार, कर. 
खजुरा-पु. वेणीचा अवावल. 
खजुला-ली-स्त्री. एक मिठाई, खरूज. 
लज्र-पु.त्री. खज्र, एक प्रकारची मिठाई. 
लट-पु. एखादी वस्तु फुटल्याचा किया 

दुसन््यावर आपटल्याचा आवाज 
हिं. म. को,-९ 



शलहिया 

खटिया-स्त्री. खाट. 
खटोलना, खटोला-पु. लहान खाट. 
शट्टे-वि. आम्ल,. [एक आंबट फल्ठ. 
खट्टठा-वि. आंबट.-पु. लिबूच्या जातीचें 
(जी) खट्टा होना-मन अग्रसन्न होणें. 
खट्टामीठा-वि. आंबटगोड. 
खट्टी-स्त्री. लिबू. 
खंट्टू-पु. मित्वता मनुष्य. 
खट्बांग-पुं. शंकराचें एक अस्त्र, प्रायरिचत्त 

: घेतांच भिक्षा मागावयाचें भांडें, खाटेचे 
खट्वा-स्त्री. खाट. [ पाय. 
सड़जा-पु.उभ्या विटांनीं पक्की केलेली जमीन 
खड़खड़ा-पु. पक्ष्यांना उडविण्याची काठी.- 

वि. खडखड करणारा. 
खड़खड़ाना-क्रि. स. पुष्कछशा वस्तुंची 

एकमेकांशीं टक्कर लागणें.-क्रि. अ. 
खडखड आवाज होणें. 

खड़खड़िया-स्त्री. पालखी. [ बदल, गडबड. 
खड़बड़-स्त्री. खडबड॒ असा आवाज, अदला- 
खड़बड़ाना-क्रि. अ. बिचलित होणें, अस्ता 

व्यस्त होणें--कि. स. खडबड आवाज 
करणें, घाबरविणें, अस्ताव्यस्त करणें. 

खड़बड़ाहट-स्त्री. खक्बढ, उलथापालथ. 
खड़बड़ौ-सत्री. खत्बढठ, उलथापालथ. 

खड़बीहड़-वि. खडकात्ठ. 
खड़मंडल-पु. गडबड, घोटाल्ठा. 
खड़सान-पु. घार लावण्याचा दगड. 

खड़ा-वि. उभा, स्थिर, तयार, आरंभ, 
खंडेखड़ें-झटपट, उभ्या उभ्या. | कच्चा: 
खड़ा जवाब-साफ नकार देणें. 
खड़ा चना-सबंध हरभरा. 
सखड़ाओं-सत्री. खडावा, पादुका. 
खड़िया, खड़ी-स्त्री. खड़्ची माती, खड़. 

4>-कन 
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खड़ी बोली-स्त्री. दिल्लीच्या आसपासची 
भाषा, प्रचलित हिंदी भाषा. 

खड़ग-पु. एक प्रकारची तलवार, गेंडा. 
खड्ड-पु. खत्यगा. 
खत-पु. पत्र, लेख, रेषा, दाढीचे केस. 

खत-पु. घाव, जखम. 
खतखोट-स्त्री. शक्षणावरीरलू खपली. 
खतना-पु. सुंता 
ख़तम-वि. पूर्ण, 
खतम करना-मारून टाकणें, संपर्विर्े, 
खतर-रा-पु. भय, धोका. 
खतरनाक-वि. भीषण, भयंकर. 
खतरी-पु. पंजाब मधील एक जात. 
खता-स्त्री. अपराध, चूक, फसवणुक.- 

पु. तुकस्तानव्या जबछचे एक शहर. 

ख़ता होना-सूक होगें. 
खताव।र-वि. दाषी, अपराधी. 
खति-स्त्री. नुकसान. 
खतियाना-क्रि. स. खतावणी लिहिणें. 
खतियोनी, खतौनो-स्त्री. खतावणीचें काम, 
खतेइस्तिबा-पु. भूमथ्य रेषा. [ खातेवही- 
खतेद्ञदी-पु. मकर रेषा. 
खते सस्तक़ोस-पु. सर रेषा. 

खत्ता-पु. खड्डा, धान्याचें कोठार. 
खत्ती-स्त्री. खड़्डा , धान्याचें कोठार. 
ख़त्म-वि. पूर्ण. 
खदंग-पु. तीर. 
खदबदाना-क्रि. अ. खद्खदर्णें. 
खदशा-पु. भय. 
खदान-स्त्री. खाण. . 
खदिर-पु. खेराचें झाड, कात, चंद्र, इंद्र. 
ख़दोब-पु. खुदावंत, मोठा बादशाहा, 

मिसर देशच्या बादशहाची पदवी. 
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खबुका-पु. कर्ज घेणारा. भरून देवीस काहणें. 

ख़वेड़ना-क्रि. स. दूर करणें. ख़फ़क़ान-पु. हृदय विकार, वेडेपणा. . 

खहड़-र-पु. खादी. ख़फ़गी-स्त्री. अप्रसन्नता, 

खद्योत-पु. काजवा, सूर्य. 
खन-पु. तुकडा, क्षण. 
खनक--पु. उंदीर, घरफोड्या, जमिन खोद- 

णारा, खाण, भूतत्त्व शास्त्र जाणणारा, 
-स्त्री. खणखण असा आवाज. 

खनकना-क्रि. अ. खणखणपणें. [उत्पन्न करणें. 
खनकाना-क्रि. स. धातृूपासून आवाज 
खनखनाना-क्रि. अ. खणखण आवाज होणें.- 

क्रि. स. खणखण आवाज करणें. 
खनना-क्रि. स. खोदणें. 
खनिज्ञ-वि. खारगीतून निधालेलें, 

खपबो-स्त्री. कामटी 
खपड़ा-पु. खापर, कासवाची पाठ, भीक 

मागण्याचें मातीचें भांडें, कौल 
खपड़ो-स्त्री. खापरी, डोक्याची कवटी, 

मातीचें भांडें. 

खपरे (डे ) ल-पु. कौलारू छप्पर. 
खपत-तो-स्त्री. खप, विक्री, समावेश- 
खपना-क्रि. अ. खर्च होणें, नाहींसे होणें, 

त्रास होणें, निभरणें 
खपरा-पु. कौल, भिक मागपण्यावें मातीचें 

भांडें, कांसवाज्या पाठीचा भाग 
ख़परिया-स्त्री. मोरचूद 
खपाची-स्त्री. बांबूची लूवचीक कामटी. 
खपाना-क्रि. स. संपविणें, निभविणें, नष्ट 

करणें, त्रास देणें. 
( माथा या सिर ) खपाना-अतिशय 

विचार करणें. 
खप्पड़, खप्पर-पु. भिक्षापात्र, कबटी- 
खप्पर भरना-कवटीमध्यें दारू किया रक्त 

ख़फ़ा-वि. अग्रसन्न, नाराज, कद, 
खुफ़ोफ-वि. हलका, थोडा, क्षुद्र, छज्जित 
ख़बर, ख़बरिया-स्त्री. बातमी, सूचता 

निरोप, चेतना, त्पास. 
खबर उड़ाना-अफवा पसरविणें. 
ख़बर करना---सूचना देणें. 
खबर लेना-सहाय्य करणें, सहानुभूति 

दाखवण्णे, शिक्षा करणें. 
ख़बरगीर-वि. जासूद, संरक्षक. 
ख़बरगीरी-स्त्री. देखरेख, हेरगिरी- 
ख़बरदार-वि. हुशार, सावध. 

ख़बरदारो-स्त्री. सावधगिरी. 
खबररसोा-पु. दूत. 
ख़बसा-पु: चिखल. 
खबीस-पु. खवीस, फार दुष्ट, कंजूष. 
ख़ब्त-पु. वेडेपणा. [करणें. 
खभारना-क्रि. स. मिसत्णें, उलटापालूट 
खभार-पु. दुःख, चिता, भीति. 
खम-पु. वांकडेपणा, झोक. 
खमखाना-वछणें, वाकणें, दबणें, हरणें. 

खम ठोंकना-दंड थोपटणें (लढपण्या- 
खम ठोंककर-जोर देऊन. [ करितां)- 
खम्त व चम-चमक, नखरा. 
खमदस-पु. पुरुषार्थ, पराक्रम. 
ख़मदार-वि. वांकडा 
खमसा-पु. पांच इलोकांचें कडवें 
खमाच-पु. खमाज राग. [कृत्याचा परिणाम, 
खमियाज्ञा-पु. जांभमई. आलेपिछे, वाईट 
खमीदा-वि. वांकलेला, वाकडा- 
खमीर-पु. आंबलेली कणीक, स्वभाव, 
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भरे वगैरे आंबबून काढलेलें पाणी. 
खमीरॉ-पु.. ओषधी काढा, ओढण्याचा 

एक प्रकारचा तंबाकू. 
खमोरी-वि. खमीर मिसत्ठलेला. -स्त्री. 

पिठांत खमीर मिसक्वन केलेली भाकरी. 
खमोश-वि. गप्प, शांत: 
खुसोझी-स्त्री. स्तब्धता. 
खय-स्त्री. क्षय: 
खयानत-स्त्री. दुसन््याचा ठेवीची अफरातफर, 

चोरी व बेइमानी, अप्रामाणिकपणा. 
खयालरू, स्याल-पु. विचार, कल्पना, आठवण. 
खयालात-पु. विचार. 
खयाली-वि. कल्पित. 
खर-पु. गाढव, खेचर, बगढ्ठा, कावढ्ा, 

एक राक्षस, गवत,एक संवत्सर. -वि- 
कठिण, तीक्ष्ण, हानिकारक. [ चिता. 

खरक-पु. वाडा, गोठा, कुरण, तट्टी.-स्त्री. 
खरकना-क़ि. अ. बोंचणें. सरकर्ें. 
खरका-पु. दांतकोरणी. 
छरका करना-काडीनें दांत कोरणें. 
लरखरा-वि. खडबडीत. [बखेडा. 
खरखशा-पु. भांडण, आशंका, भीति, 
खरगोदा-पु. ससा. 
खरच-चा-पु. खर्च. [ आणपें. 
खरचना-क़ि. स. खर्च करणें, व्यवहारांत 
खरता-स्त्री. तीक्षणता. 
खरवरा-वि. खरखरीत. 
खरदिसाग-वि. मूर्ख. 
खरदुक-पु. एक जुना पोषाख. 
खरधार-पु. तीकण धारेचें शस्त्र. 
ख्रनफ्स-वि. दुराचारी. 
खरब-पु. ख्ब पर्यंतची संख्या. 
ल्रजज़ा-पु. खरबुज. 

खरभर-पु. गलबला, गडबड, 

खरभराना-क्रि. अ. खरखर शब्द करणें, 
गोंघक्त करणें, व्याकुछ होणें. « 

खरमस्ती-स्त्री. दुष्टपणा. 
खरभास, खरबोस-पु. पौष व चैत्र महिने. 
खरमिटाव-पु. न्याहारी- 
खरल-पु. औषधें कुटण्याचा खल. 
खरसा-पु. एक पववात्न. 
खरसान-स्त्री. धार काढावयाचा दगड़, 

शस्त्र परजण्याची सहाण. 
खरहारा-पु. खरारा, खराटा. 
खरहरी-स्त्री. खारीक- 

खरहा-पु. ससा 
खरा-वि. तीक्ष्ण, सत्य, शुद्ध, शेकून कड़क 

केलेला, कठिण, नगद, कपटसयून्य, 
स्पष्टवक््ता. 

खराई-स्त्री. खरेपणा, सकाढीं बराच 
वेलूपर्यत खावयास न मिल्वाल्यामुठ्े 
होणारी कासाविसी. 

खराई मारता-न्याहारी करणें. 

खराऊँ-स्त्री. खडावा. [ सहाण, 
ख्राद-स्त्री. रंधा, रंधा मारण्याची क्रिया, 
खरादना-क़ि. स. धातू इत्यादि तासून 

गुब्ठगुल्दीत करणें, डौलदार बनविणें. 
ख्रादी-पूृ. धातू तासून गुरछगुढीत व 

सुडोल करणारा, लूथ काम करणारा. 
खरापन-पु. खरेपणा. 
ख्राब-वि. वाईट, पतित, दुर्दशाग्रस्त, 
खराब ख॒स्ता-निदृष्ट, दुर्दशाग्रस्त, पतित. 
खराबा-स्त्री. खराबी, विनाश, अवगुण. 
ख्राबातत-स्त्री. ओसाड ठिकाण, कुलटा 

स्त्रियांचें स्थान 
खरायेंघ-स्त्री. लघवीची घाण. 



खरारि-री 

शरारि-री-पु. राम, विष्णु, कृष्ण. 
खराश-स्त्री. कातृन किवा तासून निघालेला 
ख्रास-स्त्री. पिठाची चक्की. [ भुसा. 
खरिक-का-पु. पहा, खराक'. 
खरिया-स्त्री. झोली, पडशी, जाें, खड़. 

खरियाना-क्रि. स. हस्तगत करणें, 
थैलींत भरणें, थैलींतून पाडणें. 

खरि (लि) हान-पु. खल्ढें. 
खरी-ली-स्त्री. पेंड. 
खरीता-पु. थैली, पैशाची पिशवी, खिसा. 
ख्रोद-स्त्री. खरेदी, खरेदी केलेली वस्तु. 
खरीददार-पु. गरिन््हाईक. 
खरीदना-क़ि. स. विकत घेणें. 
ख्रीदांरी-स्त्री. विकत घेण्याची क्रिया. 
खरीफ़-स्त्री. खरीपाचें पीक. 
खरोंच-स्त्री. ओरखडा, एक पक्वाज्न. 
खरोंचना-क्रि. स. तासणें, बोचकारा काढणें, 
खरोश-पु. कोलाहल. .. [ गांधार लिबि. 
खरोष्ट्री-ष्ठी-स्त्री. एक प्राचीन लिपि, 
खरोंट-स्त्री, ओरखडा. 
खरोंटना-क्रि. अ. ओरखडा काढणें. 
खरोंहा--वि. खारट. 
खचे-र्चा-पु. व्यय, खप. 
खर्चोला-वि. उधछया, खचिक. 
खर्रा-पु. मसुदा, खर्डा 
खर्राच-वि. उदार, खचिक 
खर्राटा-पु. घोरष्याचा आवाज. 
खर्राटा भरना-मारना--लेना-घो रणें 
खल-वि. क्रूर, नीच, दुजंन, दुष्ट.-पु. 

सूर्य, तमाल वृक्ष, धोतन्रा, पृथ्वी, स्थान 
खत, खढें 

खलक़-पु. जगत, सृष्टीतील प्राणी. 
ख्लक़त-स्त्री. सृष्टि, जनसमूह. 

« १३३ - खलील 

खलखलाना-क्रि. अ. उकढणें, खब्खत्ूणें, 
खलड़ा-पु. कातडें. [ खत्दबढणें. 
खलड़ी-स्त्री. कातडी. 
खलता-स्त्री. तीचता. 
खलना-क़ि. अ. टोंचणें, पूड करणें. 
खलफ-पु. पुत्र, वारस.-वि. सुशील. 
खलबल-ली-स्त्री. खक्॒बढ, वह़्बढछ 
खलबलाना-क्रि. अ. खत्दबढणें, हलणें, 

डोलणें, विचलित होणें, उकल्णें 

खलल-पु. अडथक्ा 
खुललअंदाज-वि. बाधक, अड्थव्वा आण- 

खलवत-स्त्री. एकांत. [णारा. 
खुलवतखाना-पु. खलबतखाना, स्त्रियांची 

रहाण्याची किवा निजण्याची जागा. 
खला-पु. रिकामी जागा, आकाश, संडास, 
खलाई-सत्री. दुष्टता, [ वल्हें, शीड. 
खलाना-क्ि. स. रिकामें करण, खत्दगा 

करणें, खालीं दाबणें, 
खलार-वि. खोल, खालीं, रिकामें. 
खलाल-पु. दांत कोरणी. [ -पु. सुटका. 
खुलास-वि. म॒कत, समाप्त, च्युत झालेला. 
खलासी-स्त्री. सुटका.-पु. खलाझी. 
खलित-वि. पडलेला, चंचल. 
खलियान, खलिहान-पु. खल्ें, रास. [करणें. 
खलियाना-क्रि. स. कातडें सोलणें, रिकामें 
खलिश--्त्री. टोंचणी, दुःख, चिता, क्लेश, 
खली-स्त्री. पेंड [ भीति. 
खुलीक़-वि. सज्जन, मनमिछाऊ, सुशील, 
खलीज-स्त्री. उपसागर. 
खलीता-पु. खिसा, थैली, मोठा लिफाफा. 
खुलीफ़ा-पु. अध्यक्ष, वुद्ध, हजाम, शिंपी, 

मुसलमानांचा धर्मंगुरु-वि. फार चतुर 
खुलील-पु. खरा मित्र. [ आणि घू्ते 
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शक - १३१४ - खाकसें मिलता 

खह-अ. _निरचयानें, खात्रीनें. -पु. शब्दा- | 
लंकार, प्रइन, प्राथेता, कारण, नियम, 

खलेलू-पु. पेंड. [ निषेध, निश्चय. 
खलक़-पु. सृष्टि, मानवजात. 
खललड़-पु. कातडें, पखाल, औषधें कुट- 

प्याचा खल. 
खल्वाट--वि. टक्कल पडलेला.-पु. टक््कल. 
खबा-पु. खांदा. 

खबाना-कि. स. खावविणें, भरविणें. 
ख़वास-पु. हुजन्या, राजाचा नहाबी, न्हावी. 
ख़वासिन-ख्री. हुजन्याचें काम करणारी स्त्री. 
खबासी-स्त्री. सेवा, चाकरी, हत्तीच्या 

हौदांत किवा गाडींत मागच्या बाजूला 
नोकराचें बसण्याचें स्थान. 

खवेया-पु. खादाड. 
खद्खादा-स्त्री. खसखस. 
खस-स्त्री. वाढ्ठा. 
खसकना-क्रि. अ. सरकरणें. 
खसकाना-क्रि. स. सरकविणें, हटविणें. 

खसखसा-वि. ज्याचे कण दाबल्यानें वेगव्ठे 
होतात अशी वस्तु, फार लहान केस. 

खसखाना-पु. वाठ्याचे पडदे लावलेली 
खसखसो-वि. आकाशी. [ खोली. 
खसना-क्रि. अ. सरकणें. 
खुसम-पु. तवरा, स्वामी, मारूक, 

खसरा-पु. शेताचे नोंदणीबुक, जमाखर्चाची 
खसलत-स्त्री. स्वभाव. [ चोपडी, खरूज. 
खसान-क्रि. स. ढकलणें, पाडणें. [ ग्यता. 
खुसासत-स्त्री. दुष्टपणा, कृपणता, अयो- 
खसिया-वि. नपुंसक, खच्ची केलेला. 
ख़सौ-स्त्री. खच्जी केलेला प्राणी, बकरा. 
खसीस-वि. कंजूष. ह [झोंबी, 
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खसोटना-क्रि. स. उखडणें, उपटणें, जबर- 
दस्तीनें घेणें. [ दुःखी. 

खसस्ता-वि. टिसूछ, खुसखुशीत, घायाल्, 
खससो-पु. बकरा.-वि. हिजडा. 
खहि-स्त्री. धूल- 
खॉ-पु. सरदार, कित्येक गांवांचा प्रमुख, 
खाखर-वि. छिद्रें असछेला, जाढ्दीदार 

(कापड ), पोकल्. 
खेोंग-पु. काटा, गेंड््याचें शिग, जंगली 

डुकराचा तोंडाबाहेर निघालेला दांत- 
-स्त्री. कमतरता. [वान, उद्धट, 

खागड़-डा-वि. सुक्ेदा र, हृत्यारबंद, बल- 

खोगना-क्रि. अ. कमी हो0णें. 
खाँगी-स्त्री. कमतरता. 
खाच-स्त्री. जोड, वीण, घडण. 

खोचना-कि. स. चिन्ह करणें, ओढटणें, 
लब॒कर लवकर लिहिणें. 

खोचा-चो-पु. हारा, करंडा. 
खोड-स्त्री. स्वच्छ न केलेली साखर. 
खोडना-क्रि. स. तोडणें, चावणे. 

खोडा-पु. शस्त्र, अस्त्र, भाग. 

खेोघना-कि. स. खाणें. 
खाभ-पु. खांब, लखोटा. 
खोभना-क्रि. से. पाकिटांत 
खाँवा-पु. रुद व मोठा खंदक. 
खेसना-क्रि. अ. खोकएगें. 
खोसी-स्त्री. वोकला. 
खाई-स्त्री. खंदक. 
खाऊ-वि. खादाड़, 

खाक-स्त्री. माती, धूठ. -वि. तुच्छ, 
खाक उड़ना-उध्वस्त होणें. [ अकिचन. 

खाक उड़ाना या छानना-वणवण फिरणें. 
खाकमें सिलना-घुछीस मिल्णें. 

[ घालणें. 
(लखोटा ) 



ख़ाकरोब 

खाकरोब-पु. महार. 
खाकसार-पु. तुच्छ व्यक्ति. 
खाकसारी-स्त्री. नम्नता, दीनता. 

खाकस्याह-सियाह-वि. घृल्धधाण. 
खाका-पु. रूपरेषा, मसुदा, खर्चाचा अंदाज. 
खाका उड़ाना-उपहास करणें. 
खाका उत्तारना-नक्कल करणें. 
खाकी-वि. खाकी रंगाचा, पडीक (जमीन). 
खागना-क्रि. अ. टोंचणें. 
खागा-स्त्री. तलवार. 
खाज-स्त्री. खुजली. 
खाजा-पु. खाद्यवस्तु, एक मिठाई. 
खाजी-स्त्री. खाद्य पदार्थे. 
खाजी खाना-थप्पड खाणें. 
खाट-स्त्री. खाट, बाज 
खाटी-वि. आंबट. -स्त्री. खाट. बाज 
खाड़ी-स्त्री. आखात 
खातमा-पु. अंत, मृत्य 
खाता-पु. बखार, खाते. 
खातिस-स्त्री. आंगठी, मोह र. 
खातिर-स्त्री. आदर. -अ. साठीं. 
खातिरख्वाह-अ. यथेच्छ, अनुरूप. 
खातिरजमा-स्त्री. समाधान, विश्वास. 
खातिरदारो-स्त्री. आदरसत्कार. 
खातिरी-स्त्री. सन्मान, समाधान: 
खातो-स्त्री. खादलेली जमीन, जमीन 

खोदणारी एक जात, सुतार. 
खातुन-स्त्री. सभ्य स्त्री. 
खाद-पु. खत. राब 
खादर-पु. कुरण, सपाटीची जमीन. 
खादिस-पु. दास, नौकर. 
खादी-वि. दूषित, रक्षक, भक्षक कांटेरी, 

दोष काढणारा, .-स्त्री. खादी, जाड 
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कापड: 
खान-स्त्री. खाण.-पु. जेवण्याची पद्चत 

जेवण सामुप्री, सरदार 
खानए खुदा-पु. मशीद 
खानक-पु. खाण खोदणारा: 
खानकाह-स्त्री. मठ, विहार (मुसलमानी.) 
खानखर-पु. सुरुंग, गुहा 
खानखाना-पु. मोगल सरदारांची पदवी. 
खानगी-वि. खाजगी. -स्त्री. वेह्या. 
खानदान-पु. वंश, कुह्ठ. 

खानदानी-वि. कुलीन, वंशपरंपरागत: 
ख़ानदानियत-पु. कुलीनता. 
खानसामा-पु. स्वेपाकी. (मुसलमानी ) . 
खाना-क्ि. स. जेवणें, गिछणें, फस्त करणें, 

लांच धेणें, सोसगें. 
खाना-पु. घर, संग्रहस्थान, विभाग, कोष्टक. 
(मुंहकी ) खाना-पाहणें, पराजित होणें. 
खानाख़राब-वि. लफंगा. 
खानाजंगी-स्त्री. गृहकलह. 
खानाज्ञाद-पु. दास, पाव्ठलेला. 

खानातलाजशी-धुंडाछुणें, घराची झडती. 
खानावारी-स्त्री. गृहस्थीचें काम. 

ख़ानानशीन-वि. सर्व काम सोड़न घरी 
बसून राहुणारा. 

खानापुरी-स्त्री. कोष्टक भरणें. [ नसलेला 
खानाबदोश-वि. निराश्चित, घरदार 
खानासाज्ष-वि. घरीं तयार झालेलें.-- 

पु. स्वयंपाकी 
खानि-स्त्री. खाण.-अ. बाजूला, प्रकार. 

खानिक-स्त्री. खाण.-वि. खाणी पास 
उत्पन्न झालेला. 

खानी-स्त्री. खाण, घर, खजिना. 
खाप-स्त्री. स्थान. 
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खाबड़-वि. खड़बडीत. | अधिकार असलेलें, राज्याचा. 
खास-वि. कच्चा, वाईट. खाला-वि. खालचा. 

लास-पु. पाकीट, खांब, जोड.--वि. क्षीण. | खाला ऊँचा-उंचनीच. 
खामखयाली-स्त्री. व्यय विचार. खाला-स्त्री. मावश्ी. 
खानखाह-अ. निरथंक, उगीचच, जबरदस्ती. | जालाजीका घर-बापाचें घर, सोयें कार्य, 

खामना-क्रि. स. मातीनें लिपून बंद करणें, | जालिक़-पु. ईब्वर, सृष्टिकर्तता, 
पत्र पाकिटांत बंद करणें. खालिस-वि. पवित्र, शुद्ध. 

खभी-स्त्री. उगीव. कच्चेषणा- खालो-वि. रिकामें, व्यर्थ, मात्र, निकामी, 

खामोश-वि. चप, गप्प. निरुपयोगी, वापरांत नस लेली.-अ. केवल. 

खामोशी-स्त्री. स्तव्धता, मौन. खाली हाथ होना-निर्धन होणें. 
खामोद्ञी नीमरजा-मौनं सम्मति लक्षणं. | (बात) खालो जाना या पड़ना-वचन 
खायफ-वि. भित्रा. व्यर्थ होगें. 
खाया-पु. कोंबडीचें अंडें, अंडकोष. खाल-पु. मावशीचा नवरा, मावसा. 

छखार-पु. राख, क्षार, खारी जमीन. खाद (बि)द-पु. पति, मालक. 

खार-पु. कांटा, फांस, द्वेष, दाढीमिशी. | खास-वि. विशेष, स्वतःच्रा, खुद, विशुद्ध. 
खार खाना-ड्क धरणें, जलफछणें. -स्त्री. जाइ कपड्याची पिशवी. 

खौरा-वि. खारट, अरुचिकर.-पु. रेघांचें | जासकर-विदेषत:. सकल 
कापड, गवत किवा सुकलेलीं पानें | खास व आम-लहान मोठें सर्वे लोक. 
बांधण्याची जाछी, जाछीदार पिशवी, | खासक़रूस-पु. खाजगी कारभारी. 

खारिक-पु. खारिक. [टोपली. | ख़सगी-वि. राजा किवा धनी यांचा, 
खारिज-वि. काढून टाकलेला, वेगढ्ठा, | खासदान-पु. पानदान. [ स्वतःचा. 

सुनावणीस न “निधालेली केस. ख़ासबरदार-पु. राजाच्या स्वारीपुढ़ें 
खुारिजा-वि. बहिष्कृत, वेगढा केलेला. चालणारा शिपाई. 
खारिश-स्त्री. खरुज. खासा-पु. राजभोग, उत्तम मलमल, 
खारी-स्त्री. एक प्रकारचें मीठ.--वि. खारट. राजाज्या स्वारीचा घोड़ा व आबडते 
खारुओ-पु. एक प्रकारचा रंग, या रंगानें | हेत्तीधोड़े ठेवण्याचा तबेला, प्रकृति. 

रंगलेले जाड कापड. -वि. चांगला, भरपूर, सुंदर, निरोगी. 
खारलू-स्त्री. कातडी, भाता, प्रेत, रिकामी | खासियत-स्त्री. वैशिप्टच, स्वभाव, गुण. 

जागा, ढीपकल्प, मोट, आखात. खाहमखाह-,अ. जबरदस्ती, अवश्य. 
खाल उधेड़ना या खींचना-चाबकानें फोडून | खास्सा-पु. एकाद्या व्यक्तीचा किया 

काढणें. वस्तूचा विशेषशुण. 
खाल--्त्री. तील. खिचना-क्रि. अ. चित्रित होणें, आकर्षित 
खालसा-पु. शीख पंथ. -वि. एकाचाच | होणें, सत्व निघून जाणें, थांबून रहाणें. 



खिचवाना 

अनुराग कमी होगें, ओढलें जाणें. 
खिचवाना-क्रि. स. दुसन््याकड्न ओढविणें. 
खिच्चाई-स्त्री. ओढण्याची किया, ओढ- 

प्याची मजुरी. 
खिचाना-क्रि. स. दुसन्याकडून ओढविणें. 
खिचाव-पु. ताण. 
खिडाना-क्रि. स. विखरणें. 
खिखिद-पु. किष्किधा पर्वत. 
खिचड़वार-पु. मकरसंक्रांत- 
खिचड़ी-स्त्री. खिचडी.-वि. एकत्र केलेलें. 

खिचड़ी पकाना-गृप्त मसलत करणें. 
खिचड़ी अलग पकाना (ढाई चांवलकी ) 

खिचड़ी अलम पकाना-सर्वाशी फटकून 
वागणें. 

खिचाव-पु. ओढण्याची क्रिया, ताण. 
खिजलाना-क्रि, अ. चिडणें.--क्रि. स. 

चिडविणें. [काल 
खिज्ञो-स्त्री. हेमंत ऋतु, जहास होण्याचा 
ख़िज्ञाब-पु. केसाना लावण्याचा कलप. 
खिजारुत-स्त्री, लाज. 
खिझना-क्रि. अ. रागावणें. 
खिझाना-क्रि. स. चिडविपणें. 
खिड़कना-क्रि. अ. पाय काढणें, पसार होणें. 
खिड़काना-क्रि. स. काढून टाकर्ें. 
खिड़को-स्त्री. बारी, खिडकी. 
खिताब-पु. संबोधन, पदवी. 
ख़ित्ता-पु. प्रांत, जमिनीचा तुकडा- 
खिदसत-स्त्री. सेवा, चाकरी.- 
खिदमतगार-पु. सेवक, चाकर. 
खिदमतगुज्ञार-वि. स्वामीनिष्ठ सेवक. 
ख़िदसती-वि. खूप सेवा करंणारा, सेवा 

करण्याबहुल मिक्णारें (वेतन). 
खिन-पु. क्षण. 
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खिन्न-वि. उदासीन, अप्रसन्न, असहाय- 
खियाना-कि. अ. रगडल्यामुद्ें घासलें जाशें, 

क्रि. स.-खेव्वविणें, विकसित करणें. 
खाबविणें. 

खिरक़ा-स्त्री. फकिरांची पांघरावयाचरी 
खिरद-स्त्री. बुद्धि. [ गोधडी. 
खिरदसंद-वि. बुद्धिमान- 
खिरनी-स्त्री. खिरणीचें झाड व फल्र. 
खिरसन-पु. कापलेल्या पिकाचा ढींग, खढें- 
खिराज-पु. राजाला द्यावयाा कर. 
जखिराम-स्त्री. गति, नखरेबाज चाल, 
ख़िरामा-वि. नखन्यानें चालणारा. 
खिरिरना-त्रिं. स. धान्य चाछणें किवा 

पाखडरणें. 
खिलअत-स्त्री. पारितोषिक, मानाची  वस्थ्रें. 
खिलकत-स्त्री. सृष्टि, गर्दी. 
खिलकोरी-स्त्री. खेत, गम्मत. 
खिलखिलाना-क्रि. अ. खो खो हसणें. 
खिलत-स्त्री. पारितोषिक (राजाकडून 

मिल्ललेला पोशाक) . 
खिलना-क्रि. अ. फुलणें, खुलणें, सुशोभित 

होणें, मधून फाटणें, वेगढें होगें. 
खिलवत-स्त्री. एकांत, निर्जन स्थान. 
खिलवतखाना-पु. सलला मसलरूत करु्याचें 

गुप्त स्थान. 
खि(खे)लवाड़-पु. मौज, खेत. 
खि(खे)लवाना-क्ि, स. भरविणें, प्रफुल्लित 

करणें, खावविणें. 

खिलाई-स्त्री. खाण्याचें किवा खावविष्याचें 
काम, मुलांना संभाक्कणारी दाई. 

खिलाड़ी-पु. खेव्ठाड़ूु, खेढ़ करणारा, कन्न- 
रत्या, जादुगार. | विणें, विकसित करणें, 

खिलाना-क्रि, स. भोजन करविणें, खेल- 



खिलाफ 

खिलझाफ-पि. विरुद्ध. 
खिलाफगोई-स्त्री. खोटें बोलणें. 
खिलाफत-स्त्री. वारसा, खलिफाचा अधि- 

कार, खलिफाचें पद. [ विरुद्ध. 
खिलाफदस्त्र, खिलाफसामूल-नियमा 
खिलाफवर्ज्ञो-स्त्री. अयोग्य बर्तन, अवज्ञा. 
खिलाल-स्त्री. खेव्हांत होणारी हार, अंतर, 
खिलौना-प्. खेढ्णें. [ दांत कोरणें. 
खिल्त-पु. शरीरांतील कफ, प्रकृति. 
खिलत मिल्त-वि. मिश्चित. 
खिल्ली-स्त्री. हास्य, पानाचा विडा, काटा. 
खिल्लीबाज-थट्टेखोर. 
खिद्ठत-स्त्री. वीट. 
खिसकना, खिसना-क्रि. अ. सरकर्णे. 
खिसाना-क्रि. अ. कुढणें, रागावणें, शरमणें. 
खिसारा-पु. नुकसान. 
खिसियाना-क्रि. अ. खिजणें, लज्जित होणें, 

रागावणें, रुसणें. 
खिसी-स्त्री. लाज, धीटपणा. 
खिसोहा-वि. लाजलेला, कुढणारा. 
खोंच-स्त्री. ओढ. 
खोंबतान, खींचातानी, खींचा खोंची-स्त्री. 

परम्परांविरुद्ध कारबाई. 
खींचना-कि. स. ओढणें, पिजवींतून बाहेर 

काढणें, एकाचया वस्तूचें टोंक धरून 
आपल्या बाजूला ओढणें, वल्लजबरीनें 
आपल्या बाजूछा आणणें, आकर्षित 
करणें, गाछूणें (दारू इत्यादि), काढणें 
(अर्क इत्यादि), चित्रित करणें. 

खोज-स्त्री. राग, चीड येण्यासारखी गोष्ट. 
खीजना-क्रि. अ. रागावणें. 
खीझना-क़रि. अ. पहा खीजना'. 

खीौस-वि. क्षीण, दुर्बल, सूक्ष्म: 
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खीप-पु. लाजाछवें एक झाड. | पाणी. 
खीर-स्त्री. खीर, दूध, झाडावा चीक, 
खीर चटाना-उष्टावण करणें. 
खौरा-पु. काकडी सारखें एक लांबट फल 
खोरी-स्त्री. जनावराच्या कांसेचा एक 

मांसल भाग,-खिरणीचें फक्ू व झाड़. 
खील-स्त्री. लाही, पुत्ठी. 
खोली-स्त्री. विडा. 
खीवन-स्त्री. मस्ती. [ लछाज. 
खीस-वि. नष्ट.-स्त्री. अप्रसन्नता, हानि, 
खीसा-पु. खिसा, थैला. 
खुंबो, खुंभी-स्त्री. लवंग, कांनातील बुगडी. 
खआर-वि. नष्ट, तिरस्कृत, दीन. 
खुक्ख-वि. रिकामा 
खुखड़ी-स्त्री. कुकडी, नेपाछी सुरी 
खुगीर-पु. खोगीर, छोकरी कापड 
खुच (चु) र-स्त्री. तसते दोष दाखविगणें. 
खुजलाना-क्रि. स. खाजविणें. -क्रि. अ. 
खुजलाहट-स्त्री. खाज... [| खाज येणें. 
खुजली-स्त्री. खाज, खरूज 
खुजाना-क्रि. स. पाहा खजलाना 
खुरजी-स्त्री. मोठी पिशवी 
खुटक-स्त्री. चिता, भीतियुक्त संशय. 
खुटकना-क्रि. अ. वरवर तोडणें किया 

ओरखबाडर्णें. 
खुटका-पु. पाहा खटका'. 
खुटचाल-स्त्री. दुष्टपणा, त्रास, दुराचार. 
खुटचाली-वि. दुष्ट, दुराचारी. [ होणें. 
खुटना-क्रि. अ. उघडणें, संपर्णे, वेगल्े 
खुटपन-ना-पु. खोटेपणा, अवगुण 
खुटाई-स्त्री. खोटेपणा 
खुटाना-क्रि. अ. संपर्णे. -क्रि. अ. संपर्विणें, 
खुटिला-पु. कर्णफूल. 



खुटी 
खुटी-स्त्री. खपली. 
खुटटी-स्त्री. रेबडी (मिठाई). 
खुटठी-स्त्री. जखमेवरची खपली. 

खुडडो-स्त्री. संडारसांत पाय ठेवण्याकरितां 
केलेलें पावलाच्या आकाराचें उंचबटे, 

संडासांतील खब्गगा. 
ख़ुतबा-पु. स्तुति, घोषणा, भाषण. 

खुत्यो-थी-स्त्री. पीकाची कापणी केल्या 
नंतर जमिनीवर रहाणारे रोपांचे खुंट. 

खुद-अ. स्वतः. 
खुदबखुद-आपण होऊन, आपोआप. 

खुदकशी-स्त्री. आत्महत्या. 

खुदकाइत-स्त्री. स्वतः कसण्याचें शेत. 

खुदकुशी-स्त्री. आत्महत्या. 
ख़ुदगरजञ-वि. स्वार्थी. 
खुदगरज़ी-स्त्री. स्वार्थपणा. 
खुददार-वि. स्वाभिमानी. 
खुददारी-स्त्री. स्वाभिमान. 
खुदना-क्रि. अ. खोदलें जाणें. 

खुदनुसा-वि. घमेंडखोर, बडेजाव मिरवि- 

खुबपरस्त-वि. स्वार्थी. [णारा- 

खुदमुख्तार-वि. स्वच्छंद. 

खुदरा-पु. किरकोछ वस्तु, फुटकल. 

खुदरौ-वि. आपोआप उमगवणारें. 

खुदवाई-स्त्री. खोदण्याचें काम किया 

खुदबाना-क्रि. स. खोददविएें. 
खुदसिताई-स्त्री. आत्मस्तुति. 
खुदा-पु. ईश्वर, स्वयंभू. 
ख़ुदाई-स्त्री. पाहा खुदवाई. 

खुदाई-स्त्री. देवषण, सृष्टि. -वि. देवी. 

खुदाका घर-पु. देऊछ, मशीद. 
खुबातस--वि. ईश्वराचें भय बाल्कगणारा, 
खुदाताला-पु. ईश्वर. [ द्याद्ू. 
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छुदादाद-वि. ईश्वरदत्त. 

जुरजुत 

खुदा न खास्ता-ईश्वर न करो कीं. 

लुवाया-अ. हे ईइ्वरा- 

खुदावंद-पु. धनी, ईश्वर. 

खुदा हाफिजु-ईशवर तुमचें रक्षण करो. 

(निरोप घेतानां म्हणतात.) 

खुदी-स्त्री. अहंकार, स्वार्थंपेरायणता. 

खुद्दी-स्त्री. धान्याच्या कण्या. 

खुनक-वि. फार थंड. 

खुनकी-स्त्री. थंडपणा, आरद्द्रता. 
खुनस-स्त्री. क्रोध, रुसवा. 

खुनसाना-क्रि. अ. रागावणें, रुसणें. 

खुनसी-वि. क्रोधी रागीट, हट्टी. 
खुफिया-वि. मुप्त. 
खुफिया पुलिस-हेर, गुप्त पोछीस. 

खु (ब) भना-क्रि. स. टोचणें, घुसणें, सल्णे- 

खुभो-स्त्री. हत्तीच्या दांतावरील पितत्ली 
टोप, कांनातील कुडी. 

खुम-पु. घागर, मद्यात्री सुरई. 
खुमरा-पु. एका प्रकारचे मुसलमान फकीर. 

-स्त्री. खज्रीच्या पानांची चटई. 

खुमान-वि..._ दीघयूषी (आशीर्वाद), 
खुमार-पु. पाहा 'खुमारी'. [ शिवाजी. 

खुसारो-स्त्री. पुंदी, नशा उतरप्याच्या 

वेछचा थकवा, जाग्रणामुक्ें येणारा 
थकवां, कफ. 

खुो-स्त्री. दांतांत भरलेली चांदी, 

भूछत्र, 528 अल 57 हत्तीच्या दांतावर 
ऐलें. टोपण. 

खुरंड-स्त्री. जखमेवरील खपली. 

खुर-पु. जलावरांचे खूर. 

खुरखुर-स्त्री. धर धर शब्द: 

खुरखुरा-वि. खरखरीत. 



सुरझ्ुराता 
खुरलुराता-क्रि. अ. गठ्थांत घर घर 

होगें, खरखरीत लागणें. 
खुरखुराहट-स्त्री. श्वास घेतांना होणारा 

गढ्य्यांतील आवाज, खरखरीतपणा. 
खुरचन-स्त्री. खरवड्न काढलेली वस्तु. 
खुरखना-क्ि. अ. खरवडून काढणें. 
खुरजो-स्त्री. जनावरांवर सामान लाद- 
खुरदरा-वि. खरखरीत. [ण्याचा मोठा थैला. 
सख्ुरदा-पु. बारीकसारीक वस्तु, लहान 
खुरदा करना-नष्ट करणें. [ नाणें. 
खुरदाफ्रोश-वि. बारीक सारीक वस्तु 

विकणारा. 
खुरपका-पु. जनावरांचा एक रोग. 
खुरपा-पु. चारा काप्याचें हत्यार. 
खुरसा-स्त्री. एक पक्वान्न किया मिठाई, 
ख़रशीद-पु. सूर्य. [ खारिक. 
खुराक-स्त्री. भोजन, औषधाचा डोस. 
खुराको-स्त्री. भोजनासाठीं दिलेला पैसा. 
खुराफात-स्त्री. कुरापत, बखेडा. 
खुरिश-स्त्री. खाद्य पदार्थ, शिधासामग्री. 
खुरी-स्त्री. खुराचें चिन्ह. 
खुर्दे-वि. सूक्ष्म, लहान. 
खुद्दंबीन-स्त्री. सूक्ष्मदर्शक यंत्र. 
खुर्दबुदे-अ, नष्टअ्रष्ट, 
खुदेरा-वि. खरखरीत. 
खुर्दा-पु. मोड, किरकोछ वस्तु. 
खुरंभ-वि. नुकताच शिपलेला, प्रसन्न. 
खुर्राट-वि. वृद्ध, अनुभवी, चलाख, 
खुलना-क्रि. अ. उधडणें, मुक्त होणें, 

फाटणें, सुरू होणें, (सडक, कालवे 
इत्यादि तयार होणें,) कारखाना ( दुकान, 
ऑफीस इत्यादि) सुरू होणें, गुप्त 
गोष्ट फुटणें, गाडी निघणें. 

स्व ५ 3४० -« खुषक 

खुलकर बातें करना-मोकलथा मनानें बोलणें. 
खुले आम, खुले खजाने, खुले मेदान-उचड 
खुलवाना-क्रि. अ. उघडविणें. [ उचड. 
खुला-वि. मोकछा, अड्यछ्याशिवाय,स्पष्ट. 
खुलासा-पु. सारांश. -वि. उघडलेला, 

अड्थक्रच्राशिवाय, स्पष्ट. .[ निष्ठा: 
खुलस-पु. सरव्धषणा आणि पवित्रपणा, 
खुल्क-पु. सुशीलता. 
खुल्लमखुल्ला-अ, उघड उघड. 
खुश-वि. प्रसन्न, चांगलें. 
खुश आमदेद-सुस्वागतम्. 
खुशकिस्मत-वि. भाग्यवंत, नशीबवान. 
खुशखत-वि. सुंदर अक्षर लिहिणारा, 

-पु. सुंदर लिखाण, 
खुशखबर-वि. चांगली बातमी सांगणारा. 
खशखबरी-स्त्री. शुभ वार्ता, 
खुशख़ल्क-वि. चांगल्या स्वभावाचा. 
खुशगवार-वि. मनोहर, बरें वाठणारें. 
खुशगुल-वि. चांगल्या सुराचा, चांगल्या 
खुशजायका-वि. स्वादिष्ट. [ आवाजाचा. 
खुशदामन-स्त्री. बायकोची आई, सासू. 
खुशदिल-वि. हंसतमुख. 
खुशबछुत-वि. चांगल्या स्वभावाचा, भाग्य- 
खुशब-स्त्री. सुगंध. [ शाली. 
खुशबदार-विव. सुगधित. 
खुशमिजाज-वि. आनंदी स्वभावाचा. 
खुशहाल-वि. सुखी, संपन्न. 
खुशामद-स्त्री. खुशामत, खोटी स्तुति. 
खुशामदो-वि. खुशामतखोर. 

खुशामदी टट्टू-पु. पुढें पुढें करणारा मनुष्य. 
खुशी-स्त्री. आनंद, इच्छा. 
खुश्क-वि. शुष्क, अरसिक, फबक्त, दुसरे 

कसलेंच उत्पन्न नसलेला. 
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खुदकसाली-स्त्री. व्ै-स्त्री. दुष्कोत्ठी वें, खून लगाकर शहोदोंमें मिलना-स्वार्थासाठीं 
खुदको-स्त्री. नीरसता, कोरडेपणा, जमीन. पुढारी बनणें. 

खुसर-पु. सासरा. 
खुसरवाना-वि. राजकीय, बादशाही. 
खुसरू-पु. सम्राट, बादशाहा. 
खुसा (स्था ) छ-वि. खुश. 
खुसिया-पु. अंडकोश. [ चंद्रग्रहण. 
खुसूफ़-पु. जमिनींत घुसण्याची क्रिया, 
खुसुसमत-स्त्री. वेर, शत्रुता, 
खुसूसन्-अ. विशेषें करून. 
खुसूसियत-स्त्री. विशेषता. 
खुही-स्त्री. घोंगडीची खोल. 
से खार-ख्वार. -वि. कर, रकक्तपिपासू. 
खें ट-स्त्री. कानाचा मक्त, विचारपूस. -पु. 

तरफ,बाजू, टोंक, कोंपरा. 
से टना-क्रि. स.-चौकशी करणें, छेडणें. 

# 7क्रि. अ. कमी होणें. 
खूँटा-पु. पशु बांधण्याचा खुंट. 
खें द-स्त्री. थोड्याजागेंत घोडयाचें चालणें 

किवा पाय आपटीत रहाणें. 

खेूँ दना-क्रि. अ. तुडविणें, तुडबुन खराब 
करणें, उड्य्यामारणें. 

ख्ने रेज-वि. रक्तपात करणारा. 
से रेज़ी-स्त्री. रकतपात. 
खू-स्त्री. संवय. [ चौकशी करणें. 
खूटना-कि. अ. बंद होणें, संपर्णे. -क्रि. स. 
खूद, खूदड़-र-पु. एकादी वस्तु चाल्ठल्या- 

नंतर शिल्लक राहिलेला भाग. 
खून-पु. रक्त, वध. 
खून उबलना-डोके संतापानें लाल होणें. 
खूनका घट पोना-अपमान गिरलून ठाकरे. 
खूनखज्चर-भयंकर मारामारी. 
खून पोना-मारूत टाकणें, सतवणें. 

खून सफेव होना-माया ममताहीन होणें, 
खून सिरपर चढ़ना या सवार होना- 

एकाद्याला मारून टाकष्पास तयार होगें, 
खूनो-वि. खुनी- [चांगल्या रितीनें. 

खूब-वि. उत्तम, सुंदर. -अ. वाहवा, . 
ख़बकला-स्त्री. एका गवताचें बीं. 
ख़बसूरत-वि. सुस्वरूप, 
ख़बानी-स्त्री. जरदालू. [ चांगुलपणा- 

खूबी-स्त्री. कौशल्य, विपुलता, गुण, 
खू्राक-स्त्री. भोजन: 
ख्सट-पु. घुबड. -वि. अरसिक, अपशकुनी. 
खेक (ख ) सा-पु. एक फलभाजी. 
खेजड़ी-पु. शमीचें झाड. 
खेड़-पु. सैनिकांचा तक्त. 
खेड़ा-पु. लहान गांव. 
खेड़ी-स्त्री. एक प्रकारचें लोखंड, गर्भावरण. 

खेत-पु. शेत, रणक्षेत्र, पीक. 
खेत करना-सपाट करणें. 
खेत आना-रहना-धारातीर्थी मरणें. 
खेत कमाना-शेती करणें. 
खेत रखना-युद्ध जिकणें. 
खेत लेना-युद्ध करणें. 
खेतिहर-पु. शेतकरी. 
खेतो-स्त्री. शेत, पीक- 
खेतोबारो-डी-स्त्री. शेतकी, 

खेद-पु. दुःख, थकवा. .[ मागें घाबणें. 
खेदना-क्रि. स. मारून पक्वविणें, शिकारीच्या 
खेदा-पु. रानटी पशूला शिकारीकरितां 

घेऊन ठराविक ठिकाणीं आणणें, शिकार, 
खेना-कि. स. वल्हविणें, काछू घालविणें, 
खेप-स्त्री. एका खेपेंत येण्याइतकी वस्तु, 
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' गाड़ी कमैरेच्ी एक खेप. 
खेपना-क्रि. स. घालविणें, व्यतीत करणें. 
शेस-पु. क्षेत्र, कुल. 
खेमठा-पु. बारा मात्रांचा ताल, या ताला- 
खेमा-पु. तंबु... [वर गावयाचें गाणें. 
खेरा-पु. खेडें. 
खेल-पु. खेल. 
खेलक-पु. खेछाड़्. 
खेलना-क्रि. अ. खेलछणें, विहार करणें, 

देव खेलणें.- क्रि. स. करमणुक करणें. 
खेलवाड़-पु. खेंठ, तमाशा, थट्टा, 
खेलबाड़ो-वि. खेढाडू, विनोदी. 
खेलवार-वि. खेढुणारा. -पु. खेल, तमाशा. 
खेलाड़ी-वि. खेढाडू, विनोदी.-पु.खेछ॒णारा 

मनुष्य, तमाशा करणारा, ईश्वर. 
खेलाना-क़ि. स. खेत्अविणें, खेढ्लांत सामील 
खेलार-पु. पाहा खेलाड़ी,  [करणें. 
खेलारू-पु. खेल्णारा. 
खेवट, खेबक-पु. नावाडी. 
खेबना-क्रि. स. नाव चालविणें. 
खेबा-पु. तरीचें भाडें, नावेंतून नदीपलीकडे 

जाण्याचें काम, वेद्ठां. 
खेवाई-स्त्री. नावाड्याचें काम, नाव वल्ह- 
खेस-पु. उपरणें, चादर. [ वण्याची मजूरी. 
खेसारोी-स्त्री. एकप्रकारचवा वाटाणा- 

खेह-स्त्री. धूछ, राख. [होणें. 
खेह खाना-वेढ फुकट घालविपणें, दुर्देशाग्रस्त 
खेर--अ.. असो, कांहीं हरकत नाहीं. 

-स्त्री. कल्याण: 
छेर-पु. खैराचें झाड, कात, एक पक्षी: 
खेरअंदेश, शैरख्वाह-वि. शुभचितक. 
खेरआफ़ियत-स्त्री. क्षेम कुशल. 
'खैरबाद-पु. कल्याण होवो, खुशाल रहा. 

(निरोप घेतांनता म्हणतात-) 

खेरमक़दस-पु. स्वागत, कोणी आलें असतां - 
या बसा म्हणण्यात्री पद्धत. 

खेरात-स्त्री. पुण्य, दान. 
खरातो-धर्मादाय. 
खरियत-स्त्री. क्षेम, कल्याण, रक्षण, हित. 
खोंच-स्त्री. ओरखडा. 
खोंचा-पु. पक्षी धरण्यात्रा लांब बांबू. 
खोंचिया-पु. भिकारी. 
खोंचो-स्त्री. भीक, मुठीभर अन्न. [तोडणें. 

खोंटना-क्रि. स.एकाद्या वस्तूचा वरचा भाग 
खोंडा-वि. एकादा अवयव तुटलेला, पुढे 
खोंता-पु. घरटें. [ दोन तीन दांत पडलेला, 
खोंप-स्त्री. कपड्याचा फाटलेला भाग, 

शिवणाचा टांका. 

खोंपा-पु. फाठ्ठ असलेलें नांगराचें लाकूड, 
खोंसना-क्रि. स. अडकविणें. [ अंबाडा. 
खोआ-पु. खवा. [काढलेल्य उसाचा चोथा. 
खोई-स्त्री. घोंगडीची खोल, लाहबा, रस 
खो (क) खला-वि. पोकछ. -पु. ढोली. 

खोखा-पु. हंडीपत्र, भरपाई केलेली हुंडी. 
खोज-स्त्री. शोध, पत्ता, चाकोरी. 
खोजक, खोजी-वि. संशोधक. 
खोजना-क़ि. स. शोषणें. 
खोजा-पु. हिजडा, सरदार, सेवक. 
खोजी-वि. शोधक. 
खोट-स्त्री. दोष, भेसत्ठ. -वि. दुष्ट. 
खोटता-स्त्री. पहा खोटाई', 
खोट होना-भेसकछ असणें. 
खोटा-वि. खोटा, अवगुणी. [ दृष्टता. 
खोटाई-स्त्री. वाईटपणा, कपट, दोष, 
खोड़-स्त्री. भूतबाधा, उणेपणा, दुर्गृण, 

वाईट संवय, 
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सखोदरा 

खोड़ा-बि. लंसडा. 
खोता-प. घरटे 
खोद-पु. शिरस्त्राण 
खोदता-क़ि. स. खणणें, उकरणें, खणून 
उपटून टाकणें, नक्षी काढणें, बोटानें 
किवा छडीनें दाबणें, उत्तेजित करणें. 

खोदर-वि. खडबडीत. 
खोदवाना-क्िं. स. खोदविणें. 
खोदविनोद--स्त्री. छाननी, पूसतपास- 
खोदाई-स्त्री. खणण्याचें काम किवा मजूरी. 
खोना-क़ि. स. हरविणें, घाऊूविणें, बिधड- 

विणें. क्रि. अ.-जबछची वस्तु जाणें, 
विसरून जागें, गहाक् होणें. 

खोन्चा-पु. मिठाई विकणात्या फेरीवाल्याचें 
मिठाई ठेवण्याचें मोठें ताट. 

खोपड़ा--रा-पु. खौबरें, कबटी, डोकें, गर. 
खोपड़ी-रो-स्त्री. कवठी, डोकें. [ पिकविणें. 
खोपड़ी खा जाना, खोपड़ी चाट जाना-डोकें 
खोपड़ी खालो होना-डोकें भणाणणें. 
खोपड़ी गंजी होना-सपाटून मार बसफणें. 

खोपा-पु. छपराचा कोपरा, घराचा रस्त्या- 
च्या बाजूकडील कोपरा, अंबाडा. 

खोभरा 
जोक सा 
खसोय-स्त्री. संक्य 
लोया-पु. खवा. -बि. हरवलेला. 
खोर-सत्री. अरुंद गल्ली, जनावरांना खाणें 
खोर-वि. खाणारा. | देण्याचें भांडें. 
खोरना-फ़ि. अ. आंघोछ करणें. 

खोरा-पु. वाडगा, पाणी पिण्याचें भांडें. 
खोरि-स्त्री. अरुंदगल्ली, दोष, खोड, उणे- 

. पणा, चंदनाचें आडवें गंध. 

खोल-पु. खोद्ठ, आवरण, जाड चादर. 
खोलना- कि. स. उधडणें, छिद्र करणें, 

बंधन तोडणें, मुक्त करणें, क्रम सुक 
ठेवणें, सड़क, कालवे वगेरे तबार 
करणें, दुकान कचेरी वगैरेचें काम सुरू 

खोली-स्त्री. आव रण. [करणें, प्रकट करणें. 
खोशा-पु. लहान लहान फढ्ांचा गृच्छ, 
खोह-स्त्री. गुहा. [ धान्याचा तुरा. 
खौं-स्त्री. खड्डा. 
खोज्ञ-पु. खोल विचार. 
खोफ़-पु. भय- 
लोफ़ज़्दा-वि. भ्यालेला. 
खौफ़नाक-वि. भयंकर. [ एक दागिना: 
खोर-स्त्री. चंदनाचा टिक्ठा, डोक्यांतील 
खोरना-क्रि. स. उगाछणें, गंध लावणें. 
खोरहा-वि. टकल्या, खरूज झालेला(पश्). 
खौरा-पु. खबडा, एक प्रकारची खरूज. 
खोौरी-स्त्री. कपाठ, कवटी, भस्म, राख. 
खौलना-क्रि. अ. उकढणें. 
खौलाना-कि. स. पाणी, दृध वगैरे गरम 
ख्यात-वि. प्रसिद्ठध [| करणें, उकछणें. 
स्याति-स्त्रि. प्रसिद्धि. मत. 
ख्याल-पु. विचार,कल्पना, आठवण, आदर, 
ख्यालमें रखना-लक्ष असर्णे. 
ख्यालसे उतरना-विसरणें. 
ख्याली-वि, कल्पित, खेक करणारा. 
ख्याली पुछाव पकानॉ-मनांत मांडे खाणें. 
स्प्रिष्टान-पु. स्थिस्ती. 
रुरीष्ट-पु. येशूस्थ्रिस्त. 
ख्वा-प्रत्य, नासाच्या शेवटीं आल्यास 

णारा ' असा अर्थ होतो. (जसें-किस्सा- 
स्वौ-गोष्ट सांगणारा ) 



बदेरदा 

स्वोादा-वि. सुशिक्षित, दत्तक (पुत्र). 
हथाजा-पु. धनी, सरदार, प्रतिष्ठित व्यक्ति. 

श्वाजासरा-पु. हिजडा. [ हिजडा. 
हवान-पु. ताट. 
हबासचा-पु. पाहा खोन््चा '. 
सवाब-पू. स्वप्न. 
ख्वाबगाहु-स्त्री. शयनागार. 
एबर-वि. खाणारा, दुर्देशाग्रस्त, तिरस्कृत. 
सुबसस््तयार-वि. इच्छुक. 
हबाह-अ. अथवा, वाठेलतर.-वि. इच्छुक.- 

स्त्री. इच्छा. 
रुबाहमहबाहु-अ. जरूर, अवद्य. 
खुवाहिदा-स्त्री. इच्छा, आकांक्षा. 
स्वाहिशमंद-वि. अभिलाषी. 

[ग] 
गंग-पु. एक हिंदी कवि, एक मात्रा वृत्त. 

-स्त्री. गंगानदी. 
गंगबरार-पु, मछीची जमीन, नदीदें प्रवाह 

बदलल्यामुक्ठें उघडी पडलेली जमीन. 
गंगशिकस्त-पु. प्रवाहानें वाहुन गेलेली 
गंगाल-पु. घंगाल. [ जमीन. 
गंगालाभ-पु. मृत्यु. [ती जागा. 
गंगासागर-पु. जेथें गंगा समुद्राला मिलते 
गंगेरन-स्त्री. गंगोटी (औषधि). 
शंगोझ्च-पु. गंगोदक. 
गंज-पु. डोक्यावे केस जाण्याचा रोग, 

डोक्यांत होणारे बारीक फोड. -स्त्री. 
खजीना, ढीग, समूह, धान्याची पेंड, 
अपमान, खाण, संपत्ति. 

गंजन-पु. अनादर, पिडा, नाश. 
गंजना-क्रि, स. ढीग घालणें, गांजगें, 

चूर्ण करणें, तोडणें. 
ग्ंजा-वि. टकल्या. -स्त्री. दारूचें दुकान, 

> हैंड + गेंघीला, गंधेला 

बाजार भरविष्पाची जागा, दारूचें भांडें. 
गंजिया-स्त्री. जालीदार विणलेली पिशवी- 
गंजी-स्त्री. ढीग, रताब्ठें, गंजीपराक.-वि. 

टक््कल असलेली, गांजा पिणारा. 
गंजीफा-पु. खेव्ठण्याचे पत्ते, गंजीफा. 
गेंजेडी-वि. गांजा पिणारा- 
संठकटा-पु. खिसेकातरू. 
गेंठजोड़ा, गेंठबंधन-पु. ऊग्न प्रसंगीं वर व 

वरधुच्या वस्त्रास गांठ मारणें, लग्न, मैत्री. 
गंड-पु. गाल, कानशील, फोड, गांठ, 

चिन्ह, हत्तीचें गंडस्थव्ठ. 

गंडा-पु. चार वस्तुंचा समुदाय, गांठ, 
मंतरलेला दोरा, हंसछी, पोपटाचा कंठ. 

गंडासा-पु. जनावरांच्या चान्याचे तुकड़े 
करावयाचें हृत्यार. 

गंडेरी-स्त्री. उसाची गंडेरी. 
गंता-वति. जाणारा. 
गंदगी-स्त्री. सलिनता, अपवित्रता, मत्ठ. 
गंदना-पु. एक प्रकारचें गवत. 
गेंदला-वि. मत्ठलेला. [ ण्याजोगा. 
गंदा-वि. घाणेरडा, अशुद्ध, घृणा कर- 
गंदुस-पु. गहूं. 
गंदुसी-वि. गहूंवर्णी. [ अगर, सुगंधी पदार्थ. 
गंध-पु. वास, थोडासा भाग, गवं, काछा 
गंधबिलाव-पु. जव्हारी मांजर. 
रांधवें-पु. दुसरा पति, गंध, हरीण, घोडा, 

भूत, कोकिल्ल, सूर्य, ज्ञानी, देवाचा गवई. 
गेंधाना-तक्रि. स. घाण करणें. -क्रिआ. घाण 

येणें. [ चीक, देवदाराचा डिक. 
गंधाबिरोजा-पु. एका झाडाचा औषधी' 
गंधो-पु. सुगंधी तेलें, अत्तरें इत्यादि' 

विकणारा, एक प्रकाचें गवत, एक किडा. 
गेंधीला, गेंधेला-वि. घाणेरडा, दुर्गधयुक्त- 



बंभीर 

गंभोर--वि. खोल, गंभीर, गहन, गूढ, 
घोर, शांत. 

शेंब-स्त्री. डाव, मतलब, संधी, उपाय. 
गेंबई-स्त्री. लहान गांव, 
गेंबना-क्रि, अ. जाणें. 
गँंबर ससला-पु. खेडवर्मांचा वाकंप्रचार. 
शेंबाना-क्रि.स. घालविगें, हरविणें, विसरणें, 

काढणें. [ गांवढक. 
गेंबर-रू-वि. ग्रामीण, मूर्ख, अज्ञान, 
गेंबरो-स्त्री. ग्रामीणता, मूलेपणा, ग्रामीण 

सत्री.-- वि. -कुरूप, मूर्खासारखा. 
गेंवेलो-स्त्री. खेडव्ठ स्त्री. [ गांठ- 
गेंस-पु. हाडबेर, वर्मी लागणारी गोष्ट, 
गेंसना-क्रि. स. घट्ट बांधणें, घट्ट विणणें. 

-क़ि. अ. भरणें. 
गेंसीला-वि.टोंकदार, ठोसर, भोंक तसलेला. 
गईंद-पु. गजेंद्र, मोठा हत्ती. [ करणें. 
गई करना-क्रि. अआ. गय करणें, उपेक्षा 
गई बहोर-वि. हरवलेली वस्तु पुन्हा 

मिठविणारा, बिघडलेलें सुधारणारा. 
गऊ-स्त्री. गाय. [एक भेद. 
गगन-पु. आकाश, शून्य, छप्पय छंदाचा 
गगन के फूल-अशक्य काम. 
गगनभेड़-स्त्री. सारस पक्षी. 
शामरा-पु. घागर. 
गगरी-रिया-स्त्री. लहान घागर, कछशी. 
शच-पु. चुना वगेरे घालून पक्की केलेली 

जमीन. 
गचकारी-स्त्री. चुनेगल्नी करण्यायें काम. 
गचना-क्रि. स. ठासून भरणें. [ तिभावणें, 
शछलना-क्रि. अ. जाणें.-क्रि. स. चालविणें, 
गज-पु. हत्ती, आठाची संख्या, एक राक्षस, 

एक बानर. 
हि. मे. को... १० 
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गजु-पु. लांबी मोजण्यावें एक माप, एक 
प्रकासर्वा तीर, लोखंडाचा दांडा. . 

गज इलाहो-पु. एकेचाछीस अंगुलाचें साय, 
गज़्क-पु. दारू प्याल्यानंतर तोंडाची सच 

बदलण्याकरितां खावयाच्या बस्तु, 
गजगाह-पु. हत्तीची झूल...[ न्याहाये. 
रज़द-पु. सरकारी गेंझेट. ह 
गजवान-पु. हत्तीचा मद. 
गज़ब-पु. राग, आपत्ति, अन्याय, विरूक्षण 
गुज़बका-विलक्षण. [ गोष्ठ, 
गजबाक, गजबाग-पु. अंकुश. 
गजर-पु. गजर (घडचाल, घंटा, वाल 
गजरदम-भल्या पहाटेस. [| इत्यादि). 
गजरा-पु. वेणी, मजरा (फुलांचा). 
गज्ञल-स्त्री. फारसी व उर्दू मधील एक 

प्रकारवी कविता, गझलल. 
गजा-पु. खजूर, एक मिठाई. 
ग़जाना-स्त्री. सडविणें, ढींग करें. 
गज़ाल-पु. पाडस (हरणाचें). 
गजी-स्त्री. एक प्रकारचें जाड देशी कापड, 

हत्तीण. 
गज्झ्ा-पु. बुडबुडे, ढीग, खजीना, धन. 
गश्चिन-वि. दाट, जाड. 
गठई-स्त्री. मान, गत्ठा. 
गटकना-क्रि. स. खाणें, गट्ट करणें. 
गठगठह-पु.गटगट आवाज (पितांना होणारा). 
सटपट-स्त्री. दाट मेत्री, सहवास, 

गठ्टा-पु. मनगट, घोटा, गांठ, बी, एक 
गटठर-पु. मोर गाठोडें: [प्रकारची मिठाई. 
गटठा-पु. घास किवा लाकडाचें ओश्षें, 
गटठी-स्त्री. लसणाचा कांदा. [मोठें याठोडें, 
गठन-स्त्री. घडण. ' 
ग़ठना-क्रि, अ. दोन वस्तुंचें मिश्रण, 



अठरी 

शिवतांना दोरा भरणें, घट्ट विणपणें: 
गठरी-रुत्री. गांठोडें, जमविलेला पैसा. 
अठरी भसारना-एकाद्याचा पैसा लुटणें. 

शठबाना-क्रि. स. गांठविणें, शिजवृन घेणें, 
 जोड बसबिपणें. 

जठा बदन-वि. पिल्ददार बांध्याचा. 
भठाव-पु. शिलाई, गठविण्याचें काम: 
गठिया-स्त्री. ओझें लादण्याची दुहेरी थैली, 

मोठें गांठोडें, सांधे सुजण्याचा रोग. 
गठियाना-क्रि. स. गांठ मारणें, गांठींत 

बांघणें. 

शठीला-वि. ज्याला बच्याच गांठी आहेत 
असें, गोंडस, मजबूत. [विलेली ग्रोष्ट. 

गठौत-ती-स्त्री. मैत्री, एकत्र येंऊन ठर- 
गडंग-पु. घमेंड, आत्मइलाघा 
गड़-पु. खड्डा, आडोसा, कोट 
गड़क-स्त्री. एक मासा 
गड़गड़-स्त्री. गडगडाट, पोटांतील गुरगुर. 

शड़गड़ा-पु. एक गाडी, एक हुक््का. 
शड़गड़ो-स्त्री. चौधडा. 
गड़गूदर-पु. चिंधी. 
गड़ जाना-लाजपणें. [काढणें, 
गड़े मुर्दे उखाहइना-उखाछथा पाखात्ठया 

गड़वार-पु. मस्त दत्तीच्या बरोबर भाला 
घेऊन चालणारा नोकर. 

शड़ना-क्रि. अ. घुसणें, टोचणें, दुखणें. 
गड़पना-क्ि. स. गिल्णें, बत्ठकावणें. 

' गड़बड़-वि. उंचसखल, अव्यवस्थित, बाईट, 
' -पु. क्रमाचा भंग, अव्यवस्था, दंगा. 
गड़बड़ झाऊक़ा-पाहा गड़बड़ 
शड़बड़ाध्याय-पाहा गड़बड़ . 

शड़बड़ाना-क्रि. अ. गड़बडणें, अव्यवस्थित 
होणें, अस्ताब्यस्त होणें. 

गड़बड़ी-स्त्री. गोंघवठ, खडबड. 
गड़मड़-वि._ भेसल्- 
गड ( डे ) रिया-पु. मेंढपात्- 
गड़हा-पु. खड्डा. 
गड़ा-पु. रास. 
गड़ाना-क्रि. स. भोसकणें, गाडणें. 
गड़ाथन-वि. बोचणारा, टोंचणारा. 
गड़ारी-स्त्री. वर्तुछाकार रेषा, रहाट. 
गड़ारीदार-वि. आडव्या रेघा असलेलें 
गड्-पु. ढीग. [ कापड. 
गड्बड्-मड़-पु. घालमेल, विसंगती. 
गड्र-पु. कुबडा, गरूड. 
गडोलना-पु. पांगुछ गाडा. 
गड़्डास-वि. पाजी, तुच्छ. 
गड्डालिका-स्त्री. अंधानुकरण. 
गड़्डी-स्त्री. चवड, रास, ढीग. 
गढ़-पु. किल्ला. 
गढ़त-वि. काल्पनिक. -पु. रचना. 
गढन-स्त्री. आकृति, बनावट, रचना. 

गढ़ना-क्रि. स. घडविणें, सुधारणें, कल्पित 
गोष्ट रचणें, मारणें. 

गढ़वई, गढ्बे-पु. किल्लेदार. 
गढ़ा-पु. खड्डा. 
गढ़ाई-स्त्री. घडण, घडाई, घडणावक्, 
गढ़ाना-क्रि. स. घडविणें, कष्टकारक होणें. 
गढ़ो-स्त्री. लऊहान किलला, कोट असलेलें 
गढ़ेया-वि. रचनाकार. [ गांव. 

गणना-स्त्री. मोज, हिशेब, संख्या. 
गणपति-पु. गणपति. [ कोरम. 
गणपूति-स्त्री. नियुक्त संख्या (सभेची), 
गणवेद-पु. युनिफार्म 
गण्य-न्य-वि. मोजण्याजोगें, प्रतिष्ठित: 
गत-वि. गेलेला, मेलेला, जाणलेलें, स्थित, 



अत बनाना 

रहित. -स्त्री. उपयोग, दशा, पद्धत, 
गत बनाना-दुर्दंशा करणें. [ रूपरंग. 
गत्ता-पु. रंग कामाची चौकट आणि कापड, 

कागदाचा पुठठा- [ काठी. 
गतका-पु. फरीगदगा, कातड़ें चढविलेली 
गत्ताल खाता-पु. बट्टा खातें, बुडीत खातें. 
गति-स्त्री. एका ढिकाणाहून दुसच्या 

ठिकाणीं जाणें, चाल, मार्ग, स्थिति, 
विषय, स्पंदन, शिरकाव, देव, आधार, 
जाण्याचें ठिकाण, सामर्थ्य, प्राप्ति, 
कमफल, पुनर्जेन्म, सिद्धांत, परिणाम, 
पुरावा, आचार, स्वरूप, समारंभ, 
ब्रण, अनाचार, पवित्रा. 

गत्थ, गथ-पु. भांडवल, टोव्ठी. 
गथना-क्रि. स. गुंफणें, थापा देणें. 
गढ-पु. रोग, श्रीकृष्णाचा धाकठा भाऊ. 
गदका-पु. गदगा, चामडथानें मढविलेला 

सोटा. 
गदकारा-वि. नरम, गुलगुलीत, गुबगुबीत- 
गदगद-वि. सदगदित. 
गदना-क्रि. स. म्हणणें. 
गदगदा-वि. गुबगुबीत. 
गूदर-पु. खत्बत्, बंड. 
गदरा-वि. अर्धा कच्चा. 
गदराना-क्रि. अ. पिकावयास येणें, तारुण्य 

प्राप्त होणें, डोछ्यांत मब्ठ येणें, घाणेरडें 
होणें. -वि. घाण झालेला- 

गदला-वि. घाणेरडा. 
गदहपन-पु. गाढवपणा, मूर्खपणा. 
गदहपचोसी-स्त्री. गद्धे पंचविशी. 
गदहा-पु. वैद्य, गाढव, मूख. 

भवहेपर चढ़ाना-बेअनू करणें. 
गदहे का हल चलाना-सत्यानाश करणें. 

“ शड७ - गपासद 

गदा-स्त्री. गदा. -पु. फकौीर, भिकारी, 
गदाई-वि. नीच, रही. -स्त्री. भिक्षावृत्ति- 
गदेला-पु. गादी. 
गदेरी-लो-स्त्री. तछ॒वा (हाताचा). 
गवोरी-स्त्री. तत्वा (हाताचा ). 
गह-पु. नरम वस्तुवर एकादी वस्तु आपट- 

ल्याचा आवाज, अपचनामुब्ठें पोट फुगर्णे, 
गहर-वि. अर्घा कच्चा, मोठी गादी. 
गहा-पु. मोठी गादी, कापसा सारख्या नरम 

वस्तूचें गाठोडें, एकाद्या नरम वस्तूचा 
मार. 

गद्दी-स्त्री. लहान गादी, व्यवसाय कर- 
णान्याची बैठक, अधिकान्याचें पद. 

गद्दीपर बेठना-अधिकार ग्रहण करणें. 
गद्दीनशीन-+वि. सिहासनारूढ, उत्तरा- 
गधा-पु. गाढव, मूर्ख. | घिकारी- 
गन-पु. गण, सेवक, झुंड. 
गनक-स्त्री. ज्योतिषि. 
गन गन-नश्री. घणघण शब्द, रोमांच. 
गनगौर-स्त्री. चेत्र शुद्ध तृतीया. 
गनियारी-स्त्री. गणेरी (शमीसारखों पार्ने 
गनो-पु. धनवान. [ असतात ) . 
गनीस-पु. लुटारू, शत्रु. [ गोष्ट, 

गुनोमत-स्त्री. फ़ुकुटचा माल, समाघानाची 
गून्दगी-स्त्री. झोंप. 
गन््य-वि. मोजण्याजोगें, प्रतिष्ठित. 
गन्ता-पु. ऊस- [ गष्पागोष्टी. 
गप, गष्प-स्त्री. गप्प, अफवा, बढाई, 
गपकना-क्रि. स. चठकन गिल्णें. 
गपड़चोय-स्त्री. गप्पागोष्टी. 
गपना-क्रि. स. गष्पामारणें. 
गपदाप-स्त्री. गप्पाग्रोष्टी, 
गयामप-पु. एकदम. 



शष्पा-पु. फसवेगिरी, कपट. 

शप्पी-वि. थापेबाज. 
गपोड़ा-पु. गप्प, कपोल कल्पना. 
गषोड़िया-पु. बडबडथा. 
गफ-वि. दाट. 
गुफ्छत-स्त्री. असावधानी, चूक. 

गफ्फा-पु. सोठा घास, लाभ. 

शफफ़ार-वि. फार दयाद्ू 

शुफ़्र-वि. क्षमाशील, क्षमा करणारा. 

गूबन-पु. ढुसच्यानें आपल्याजवक्ल दिलेला 

माल गडप करणें. [ मुलगा. 

गबरू--वि. तरणाताठा, साधासुधा, नवरा 

गबरून-पु. दोरवा, कापूस भरलेलें कापड. 

गबो-वि. मूखे. 
गब्बर--वि. गविष्ठ, संद, बहुमूल्य, श्रीमंत. 

सत्र-पु. अस्नीपूजक लोक, पारशी. 

गभीर-वि. पाहा गंभीर. 

गभुआर-वि. जावछ, अज्ञान. 

शम-स्त्री. प्रवेश (एकाद्या विषयांत). 

गूस-पु. दुःख, चिंता. 
गस खाना-क्षमा करणें. 

भसक-पु. जाणारा, सूचक. -स्त्री. तब- 

ल्याचा गंभीर ध्वनि, सुगंध. 

गमरूना-क्रि. अ. सुवास येणें, घमघमाट 
सुटणें, तबला घभणें. 

गमकीला-वि. सुगंधीत, सहनशील. 

गूसह॒था रखोर-वि. सहतनशील. | दारू. 

गूमवूलत-पु, मनोरंजनायें साधन, खेल, 

गसगीं-वि. उदास, दुःखी. 

गुसगुसार-वि. दुसत्याचें दुःख दूर करणारा- 

गछा-पु. पंचा, रुमाल. 

शभछो-स्त्री. बाराजंदी. 
गसजा-पु. प्रेसिकेवा नख़रा किया हावभाव. 

न््न्श डंटं॑ -+ शरज़ी 

गंमत-पु. रस्ता, व्यवसाय. पे आप के न व जे सता, शिवमाप शत: 
गमन-पु. जाणें, गति, स्त्रीसंग, प्राप्ति, 
गसना-क्रि. अ. जाणें. 

गम्भारी-स्त्री. शिवणी (वनस्पति). 

गस््य-वि. सुबोध, योग्य, मैथुन संबंधास 
योग्य, सुूम. -पु. जार. 

गमला-पु. कुंडी, कमोड. 
गमाना-क्रि. स. घालविणें. 

गूमी-स्त्री. सुतकाचे दिवस, शोक, मृत्यु. 

गय-पु. घर, आकाझ, धन, प्राण, पुत्र, एक 

राक्षस, गया (तीर्थ). 

गयंद-पु. मोठा हत्ती- 
गया-पु. एक तीर्थ, गयेंत होणारे पिडदान. 

-क्रि. अ. जाना' या धातूचें भूतकाढीं 
रूप. | पोहोंचलेला. 

गया गुजरा था गया बोता-वाईट अवस्थेला 
पयाबाल-पु. गया तीर्थस्थानांतील पंड्या. 
गर-पु. रोग, विष, बचताग, गढ्ा 
ग्रकाब-वि. पाण्यांत बुडलेला. 

ग्रक़ी-स्त्री. बुडणें, पूर, पाण्याच्याखालीं 
असलेली जमीन, सखल जमीन. 

गरगज-पु. किल्ल्याच्या भितीवरून बांध- 
लेला बुरुज (तोफांसाठीं), मोर्चाची 
टेकडी, फांशीची जागा, ढीग. -अ. 

गरगरा-पु. गरडी (चाक). [ विशाल. 
गरगराना-क्रि. अ. गरजणें, घरघरणें. 
शरचे-अ. यद्यपि. 
ग्रज-स्त्री. प्रयोजन, जरूरी, इच्छा. 
गरजन-पु. गजेना. 
गरजना-क़ि, अ. गरजणें. 
ग्रजूमंद-वि. गरजू, इच्छुक. [ नसते. 
ग्रजमंद बावरहा-गरजवंताला अवकंड 
ग्ररस्यी-वि. आपमतलबी. 



मरदद - रैंढ९ -+ गरेह 

गरदुट-पु. समूह. क्रोध येणें, -क्रि. स. तापविणें. 
गरव-स्त्री. धूल. गरमाहट-स्त्री. उष्णता. 
गरवन-स्त्री. मान. गरमी-स्त्री. उकाडा. 
गरवन उठाना-विरोध करणें. 
शरदन काटना-ठार मारणें, नुकसान करणें. 
शरदन पर-मानेवर. 
गरदन सारना-ठार मारणें. [ देणें. 
गरदन में हाथ वेना या डालना-हाकलन 
गरदनिया-स्त्री. हाकलन देण्याची क्रिया. 
गरदनी-स्त्री. सरी (दागिना), कुस्तीचा 

एक पेच, घोडधावर घालण्याचा कपडा. 
गरदा-पु. धूल. 
गरदान-वि. फिरून पुन्हां त्याच ठिकाणीं 

येणार।. -पु. फिरून पुन्हां आपल्या 
ठिकाणीं परत येणारें कबूतर. [ मोजपणें. 

गरदानना-क्रि. स. पुन्हां पुन्हां बोलणें, 
गरदू -पु. आकाश, छकडा- 
गरना-क्रि. अ. शिजणें, विरघकतणें, जर्जर 

होणें, कांकड़्न जाणें, व्यर्थ होणें. 
गरनारू-पु. विशाल तोंडाची तोफ. 
गरब-पु. हत्तीचा मद. 
गरब गहेला-वि. गविष्ठ. 
गरबना-क्रि, अ. गये करणें. 
गरबाही-स्त्री. भेट, आलिगन. 
गरदबीला-दवि. घरममेंडखोर. [ लोंगर येणें. 
ग़रभाना-क्रि. अ. गर्भवती होणें, ओंब्या, 
गरम-वि. . उष्ण, तीक्ष्ण, प्रबल, उष्णता 

उत्पन्न करणारा, उत्साही. 
गरस दरू-पु. जहालपक्ष, 
गरम होना- रागावणें. 

गरसा गरम-वि. गरम, उष्ण. 
गरमा गरसो-स्त्री. भांडण, चलाखी. 

, गरमाना-क्रि. अ. गरम होणें, मस्त होणें- 

गरराना-क्रि. अ. घोर ध्वनि करणें, . 
गररू-पु. विष, सर्पविष, गवताची जुडी, 

बचनाग, अफू. -स्त्री. मधमाशी. 
गरबित-वि. अभिमानी. 
गरह-पु. ग्रह, संकट. 
गराड़ी-स्त्री. रहाट- 

गराना-क्रि. स. वितत्वविणें. [औषध. 
गरारा-वि. प्रचंड. -पु. चूल, चूल्टभरण्याचें 
गराोव-पु. जनावराच्या गढचास बांघण्याचा 
गरास-पु. घास, पकड. [ दुहेरी दोरा. 
गरियानता-क्रि, अ. शिव्या देणें. 
गरियार-वि. आछशी. 
गरी-स्त्री. खोबरें, बीच्या आंतील गर. 
ग़रीज्ष-स्त्री. स्वभाव, सहनशीलता. 
ग्रीज्ञी-स्त्री. प्राकृतिक, स्वाभाविक. 
ग्रीब-वि. गरीब, दरिद्री. , 
गूरीबखाना-पु. गरीबाचें घर. 
ग्रौबनिवाज-वि. दयात्हू. 
ग्रीबपरवर-वि. गरीबांचा पालनकर्ता. 
शसरु-वि. वजनदार, गौरबशाली. 
गरुआई-बाई-स्त्री. जडपणा, मोठेपणा. 
गरुता-स्त्री. गौरव, मोठेपणा- 
ग्रूर-पु. गवें. 
ग्रूरी-वि. गविष्ठ. -स्त्री. अभिमान. 
गरेबान-पु. गढा (कापडाचा). 
गरेबान फाड़ना-दु:खातें रडणें. 
गरेबान में मुह डालना-लाजपणें. 
गरेरना-क्रि स. गरमरणें. 
गरेया-स्त्री. दावें. 
गरोह-पु. शुंड, 



गे 

शुक्रे-वि. मस्त, तल्लीन. 
गर्जन तर्जन-पु. धाकदपटशा. 
गर्द-स्त्री. धूल. [तरट. 
गर्देखोर-रा-वि.मतब्खखाऊ.-पु. पाय पुसण्याचें 
शर्देन-स्त्री. मान. 
गन तोड़ बुखार-मेनेंजॉइटिस रोग. 
भदिश-स्त्री. फेरा, चक्र (देव), संकट. 
शर्ब-पु. पश्चिम. 
गर्भ निवारण-पु. संतति नियमन. 
गर्सम-वि. पाहा गरम”. 
शर्रा-पु. लाखी रंग, लाखी रंगाचा घोडा 

किवा कबुतर. [ (गाय, बैलाची ) . 

गलकंबल, गलकंबल-पु. गढ्याची पोछी 
गलूगंज-पु. गोंगाट. 
शलूगंजना-क्रि. अ. आरड ओरडा करणें. 
शखरूगलू-स्त्री. मैनेसारखा एक पक्षी, एक 
गलगला-वि. ओलेंचिब. [ लिबू. 
गरूगुथना-वि. लठूठ.[स्तीनें टछ्छणारें संकट. 
गलग्रह-पु. माशाचा काटा, मोठया शिक- 
गलचोर-स्त्री. गप्पागोष्टी. 
गरूछुट-स्त्री. गालफड, गालाचें कातडें. 
गल ज़ंदड़ा-पु. पाठ न सोडणारी व्यक्ति, 

दुखावलेला हात अडकविष्याकरितां 
गल्चघांस बांधलेला रुमाल. 

सलझंप-पु. हत्तीच्या मानेवरील झूल, 
शुरूत-वि. अशुद्ध, खोटें. [साखक् दंड. 
गल तकिया-पु. गालाखालीं ध्यावयाच्री 

लहान नरम उलज्ी: 
गूलतनामा-पु. चुकांची यादी. 
शुलूतनो-स्त्री. गकछुपद्च, नेकटाय. 
शुरूतफहमो-स्त्री. गैरसमज. 
भूलतो-स्त्री. चूक... - 
बरूतंस-पु. निःसंतान माणसाची संपत्ति. 

नि तत-..>+ ४+-ललल.लतलतलनंुववकत0तऊ_.+त7त03त3|०।०( )त--त_त__++++++तत7ञ/त+++ 

गलथन-पु. अजागछ स्तन: 
गलथना-पु. अजागछ. 
गलथेली-स्त्री. माकडाच्या गालांतील थैली. 
गलंदा-पु. कटुभाषी, फटक्. 
गलन-पु. पडणें, गछ॒णें, पतन. 
गरान-क्रि. अ. शिजून नरम होणें, जी 

होगें, दुर्बठ होणें, थंडीनें शरीर आखडणें, 
निकामी होणें. 

गलफड़ा-पु. गालफड, गालाचें कातडें, 
गलफोसी-स्त्री. फांशी, आासदायक काम. 
गलबा-पु. प्रमुखता, अधिकता, हल्ला, 

आक्रमण, जय. 
गलबाही-स्त्री. गढ्चांत हात घालणें. 
गलमंदरी-स्त्री. शिवपूर्जेत गाल वाजविणें 

(बंब इत्यादि ध्वनि). 
गलमु (गु) चछा-पु. कलल्ला, गालमिशा. 
गलवाना-क्रि. स. विरघढ्विणें. 
गलसुआ-पु. गालगुंड. 
गलसुई-स्त्री. पाहा ' गल तकिया. 
गला-पु. गढा, कंठ. 

गला काटना-फार नुकसान करणें, (सुरण, 
अद् वबगेरेनें) घसा खाजविणें. 

गला घुटना-श्वासोच्छासास अड्थक्ा होगें. 

गला घोटना-गढ्ला दाबणें, जबरदस्ती 
करणें, गढ्ठा दाबून मारणें. 

गला छूटना-एकाद्यापासून सुटका होणें. 
गला दबाना-अनुचित दाब आणपणें. 
गला फाड़ना-जोरजोरानें ओरडर्णे. 
गला रेतना-गछा कापफें. 
गलाना-क्रि. स. वितलविणें, हत्ठुहव्लु 

नाहींसें करणें, पैसे ख्च करणें. 
गलानि-स्त्री. ग्लानि, दुःख, पश्चात्ताप, 
गलित-वि. जीणं, पडलेला, नष्ट. 
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गलियारा-पु. बोलछकंडी, भूपट्टा. 
ग़लो-स्त्री. गल्ली, आदव्ठी. 
गली गली मारे मारे फिरना-दारोदार 

हिंडणें (पोटासाठीं)- 
गलीचा-पु. गालीचा..[ कचरा, मत्ठ, 
गूलीज-वि. घाणेरडें, अशुद्ध- -पु. केर- 
यलीत-पु. मछ, कचरा, जीर्ण: 
गलेफ्-पु. पासोडी. 
गलेबाज्ञ-वि. चांगलें गाणारा. 

गलेका हार-अतिशय प्रिय. 
गलेके नोचे उतरना या गले उतरना- 

गोष्ट मनांत ठसणें, ध्यानीं येणें. 
गले पड़ना-इच्छेविरुद्ध मिल्णें. 
गले बाधना या मढना-दुसन्याच्या इच्छे- 

विरुद्ध त्याला देणें. 
गले लगाना-आलिगन देणें. 
शगलौ-पु. चंद्र. 
गल्प-स्त्री. लघुकथा, कल्पित गोष्ट, बढाई. 
गल्लई-स्त्री. धान्याच्या रूपांत दिलेला 

सारा.-वि. गडबडीशीं संबंध असणारा. 
गल््ला-पु. आरडा ओरड, झुंड (जनावरांची ). 
गल्ला-पु. पीक, धान््य, रोजची विक्री. 
गललेबान-पु. धनगर. 
गवें-स्त्री. हेतु, संधि. 
शवेसे-संधि साधुन, गृपचुप. 
गव-पु. रामचंद्राच्या सैन्यांतील एक वानर. 

गवन-पु. जाणें, वधूचें पहिल्या प्रथम 
पतिगुहीं जाणें. 

गवनचार-पु. पतिगृहीं जाण्याची पद्धत. 
गवनना-क्रि. अ. जाणें. 
गवनि-नो-सत्री. चाल. -वि. चालणारी.- 

>अ. जाऊन.-क्रि. ज. गेली. 
शवनेरी-स्त्री. शासन, गव्हनंरचा अधिकार. 

गवय-पु. गवा.- 
गर्वाह-अ. मुकाटबानें, संधि साधून. 
गवाछ-क्ष-पु. झरोका. 
गवारा-वि. पसंत, धेष्यासारखे. 
गवास-सा-पु. कसाई, हत्या करणारा, 
गवाह-पु. साक्षी: [ गोभक्षक: 
गवाही-स्त्री. साक्ष. 
गवेल-ला-वि. खेडुत. 
गवेसना-क्रि. स. शोधणें, धुंडाकणें. 
गवेषणा-स्त्री. संशोधन. 
गवेषी-वि. शोधक. 
गवेया-स्त्री. भांडण.-पु. गवई. 
गवेहा-वि. खेड्त. 
गृश-पु. मूर्च्छा. 
गश खाना-पु. मूर्च्छा येणें. 
गइत-पु. गस्त, पहारा. 
गृश्ती-वि. पहारेकरी.-स्त्री. व्यभिचारिणी. 
गसना-क्रि. अ. ग्रासणें. 
गसीला-वि. गुंफलेलें. 
गस्सा-पु. घास (अक्लाचा). 
गह-स्त्री. सूठ, पकडण्यातरी क्रिया: 
गह बैठना-मुठीवर हात ठेवणें. 
गहक-अ. लोभपूर्ण, उत्साहपूर्ण. 
गहगहा-गहगह-वि. प्रफुल्लित. 
गहगहाना-क़ि. अ. प्रसन्न होणें. 
गहगहे-अ. आनंदानें, धामधुमीनें. 
गह डोरना-क्रि. स. पाणी गढुछ करणें. 
गहन-स्त्री. पकड, हटूट.-पु. जंगल, दुःख, 

खोली, दुर्गमस्थान, पाणिग्रहण, दोष, 
कलंक.-वि. दुर्गंम, गहन, खोल. 

गहना-पु. दागिना. -क्रि. स. धरणें. 
गहनि-स्त्री. हट्ट, प्रण. [व्याकुछ झालेल्य. 
गहबर-वि. दुर्गंम, व्याकृछ, मनोवेगामुल्धे 
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महूबरना-क्रि. अ. गहिवरणें. 
गहर-स्त्री, विलंब, उशीर. 
गहरवार-पु. एक क्षत्रिय जात, 
सहूरा-वि. खोल. 
गहरा आदमी-मोठा मनुष्य. 
बहरा पेट-विशाल हृदय. 
गहरा हाथ-जोराचा फटका. [ करणें. 
गहराना-क्ि. अ. खोल होणें. -क्रि. स. खोल 
गहरी घुटनन या छनना-भांग जाड करणें, 
गहरू-अ. विलंब. [ दाट मंत्री होणें. 
गहलौत-पु. एक राजपूत वंश. 
भह॒वा-पु. चिमटा, सांडस. 
गहवारो-पु. पाछृणा. 
गहिरो-वि. खोल. 
हर ही)ला-वि. गविष्ठ, वेडा. 

-वि. मंभीर. 
गहेजुआ-पु. चिचुंद्री. 
गहरे लोग-चतुर लोक. 
गहेलरा-वि. वेडा, मुझे. 
ग्रहेथा-वि. स्वीकारणारा. 
गोछना-क्रि. स. गुंफणें. 
गोज-पु. रास, 
ग्रेंजना-क्रि. स. रास करणें. 
गोठ-स्त्री. गांठ. [ पणानें बोलणें. 
सत्र शा हृदयकी गांठ खोलना-मनमोकढे- 
सनसें गांठ पड़ना-अबोला होणें. 
गोठका-पदरचा. 
ग्रोठका पूरा-श्रीमंत. [ गांठ देणें. 
गेठ जोड़ना-वर व वधु यांच्या वस्त्रास 
गोठसें बोधना-चांगली आठवण ठेवणें. 
गोठसे-आपल्या खिल्मांतुन. 
ग्रोठ्योभो-स्त्री. अछकोल. 
ग्रोंठबार-वि. गांठीगांठींचा. 
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..__ नठना-क्रि, स. गांठ मारणें, शिवणें, ठिगक 

गाड़ी 

मतलब गोठना-मतलब साधन धेणें. [लावणें, 
गोठौ-स्त्री. गांठ. 
गॉडर-स्त्री. गांठे हरी. 
गोडा-पु. झाड, फोदी, ऊसाचो, गंडेरी. 
गोथना-क्रि. स. गुंफणें, गांठणें. 
गांधीं-स्त्री. हिरव्यारंगाचा एक किडा, 

एक प्रकारवें गवत, हिंग, गंधी, गुजराथी 
, वाष्यांची एक जात. 
गाव-पु. खेडें, गांव. 
गौस-स्त्री. अडथछा, वर, रहस्य, गांठ 

अधिकार, देखरेख, अडचण. | आणणें. 
गौसना-क्रि. स. गुंफणें, टोचणें, पकडींत 
बातको गोसकर रखना-ह॒ृदयांत बिबविपणें. 
गासी-स्त्री. हत्याराचें टोंक, गांठ, कंपट, 
गौहक-पु. गित्हाईक.  [ मनोमालिन्य. 
गाइगोठ-स्त्री गोशाढ्ा. [ णारा- 
गाऊघप्प-वि. दुसच्याचा माल गडप कर- 
गागर-रौ-स्त्री. कछशी, लहान घागर. 
गाच-स्त्री. बारीक जाव्ठीदार कापड. 
गाछ-पु. लहान झाड.. [| वीज, फेस. 
गाज-स्त्री. गर्जना, वीज पडण्याचा आवाज, 
(कित्तोपर) गाज पड़ना-नाश होगें. 
गाजना-क्रि. अ. ओरडणें, गर्जना करणें. 
गाजर-स्त्री. गाजर. [मानणें. 
गाजर मूलो समझना-कवडी किमतीचा 
गाजा-पु. तोंडाला लावण्याचें रोगण. 
ग़ाज्ञी-पु. वीर पुरुष. 
गाटर-पु. तुछई. 
गाड़-सत्री. खल्गा, थारोढें. 
गाड़ना-क्रि. स. गाडणें. 
गाडर-स्त्री. मेंढी. 
गाड़ी-स्त्री. गाडी. 
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गाड़ी छूटना-गाडी सुटण्णे. 
भांडला-पु. पांगुठ्याड. [ कठिण. 
गाढा-वि. दाट, घट्ट विणलेलें, गूढ, 
गाढ़े-अ. चांगल्या प्रकारें, दृढतापूर्वक. 
गाढ़ेफकी कमाई-अतिशय मेहनतीनें मितल्ठवि- 

लेला पैसा. 
शाढ़ेका साथी या संगो-संकटकाछुचा मित्र. 
शाढ़े दिन-संकटाचा काक्. _ भाग. 
गात-श्र-पु. शरीर, अवयव, हत्तीचा पुढचा 
गाती-स्त्री. उपरणें. 
गाथ-था-पु. स्तोत्र, इलोक, गाणें, प्राकृत 

भाषा किवा कविता, एक छंद. 
गाद-स्त्री. पातकछ पदार्थाच्या तब्ठाशीं बस- 

लेला गाल, तेलांतील गाक, जाड वस्तु. 
गादड़-र-वि. भित्रा, आछशी.-पु. कोल्हा, 
गादा-पु. अर्धवट पिकलेलें धान्य. [गादी. 
गादी-स्त्री. एक पक्वान्न, तछवा (हाताचा), 
गादुर-पु. वट वाघुछू. [ प्रवाह, लोभ. 
गाध-पु. जागा, उतार, तत्ठ, शेवट, नदीचा 
गाधि-पु. विश्वामित्राचा पिता 
साना-पु. गाणें, गीत.-क्रि. स. स्तुति करणें 

गाणें, वर्णन करणें 
गाफ़िल-वि. बेशुद्ध, असावधान. 
गाभ-पु. पशुृंचा गर्म, 
गे . कोंब, झाडांतील नरम भाग, 
वा बगेरेंतून निधालेला जुना कापूस, 

गभिन-नी-वि. गर्भिणी. [ उभें पीक. 
गाम-पु. गांव. 
गाय-स्त्री. माया, वाणी, आत्मा, गाय. 
गायगांठ-स्त्री. गोठा 
गायत-वि. अत्यंत, असाधारण. -र्त्री 

चरभसीमा [मनुष्य ) 
गायताल-पु. निरुपयोगी (वस्तु, पशु वा 

> हैपरे + अऋत्व 

गायत्री-स्त्री. एक वैदिक मंत्र, दुर्गा, गंगा, 
ब्रह्मदेवाची स्त्री, खैर, वैदिक छंद 

ग्रायब-वि. अंतर्धान. 
शार-पु. खोल खक्गा, गुहा. 
ग़ारत-वि. नाहींसें, नष्ट. 
गारव-स्त्री. पहारा. 
गारना-क्रि. स. दाबून पाणी किवा रख 

काढणें, उगालछणें (जसें-चंदन गारना) 
काठणें, आस देणें . [देणें. 

(तन या शरोर) गारना-शरीराला कष्ट 
गारा-पु. माती, चुना वगैरेचें मिश्रण. 
गारी-स्त्री. शिवी, दुर्बचत, कर्ूंक 
गारुड़-पु. सोनें, विषावर उतारा (मंत्र ), 

विष जशास्त्र.-वि. गरुडा संबंधी 
गारो-पु. गये, मान. [ गरुडाकृति (व्यूह) 
गारू-पु. गाल. 
गाल फुलाना-रुसणें. 
गाल बजाना या मारना-बढाया भारणें. 
(काल के ) गालमें जाना-मृत्युमुखीं पडणें. 
गालगूल-पु. वथा बोलणें. 

गालना-क्रि. अ. बोलणें, गोष्ट करणें. 
गालमसूरी-स्त्री. एक प्रकारची मिठाई. 
गाला-पु. पिंजलेल्या कापसाचा गोका. 
शालिब-वि. विजयी, श्रेष्ठ. 
गालिबन-अ. संभवतः. 
गाली-स्त्री. शिवी. 
गालो खाना-शिवी ऐकणें. 
गालो देना-शिवबी देणें. 
सालीगलौज-स्त्री. एकमेकांना शिव्या देणें. 
गालौगुफ्ता-पु. शिवीगाल्ठ. 
गालीचा-पु. गालिचा. 
गारू-वि. बडबडचा. -पु. गाल. 
गाव-पु. गाय, बैल. 
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गायकुशो-स्त्री. गोहत्या, 
गावधप्पी-वि. घुम्था, तोंड पुजा, स्वार्थी. 
गावज्ञबान-स्त्री. एक जडी बुट्टी. 
भगावतकिया-पु. छोड, मोठा तक्या. 
गावदो-वि. मूर्ख, अडाणी, बडबड्या, 
गावदुस-वि. उतरतें, बरून खालीं बारीक 
गास-पु. संकट, [ होत आलेलें. 
शाह-पु. गिल्हाईक, पक्कड, गहन, दुर्ग, 

मगर, बूडी, आंतील भाग. 
गाहक-पु. गित्हाईक, प्रेम करणारा. 
(जी या प्राणका) गाहक-प्राण घेणारा. 
ग्राहकताई-स्त्री. गुणग्राहकता. 
गाहगाहु-अ. कधघीकधीं. 
गाहना-क्ि. स. बुडी मारून ठाव घेणें, 

कणसांतून घान्य काढण्यासाठीं आपटणें, 
गाह ब गाह-अ. की कधीं. | शोधणें. 
गाहा-स्त्री. वर्णन, कथा. 
शाही-स्त्री. पांच पांच वस्तूंचा समूह. 
गिजना-क्रि. अ. चोछामोछा होणें. 
गिजाई-स्त्री. एक पावसाछ्ी जंतु. [जाढें. 
गिड्री-स्त्री. खुजावर विणलेलें दोरीचें 
गिवौड़ा-रा-पु. जाड पोछी प्रमाणें थापलेली 

साखर, पाकांतील जाड पुरी. 
गिचपिच-वि. गिच्मसिड, अस्पष्ट. 
गिजगिजा-वि. गिल गित्ठित, ओलें व नरम. 
शिज्ञा-स्त्री. खाद्य वस्तु. 
गिटकीरी-स्त्री. काकडी. 
गिटपिट-स्त्री. निर्थंक शब्द, 
ग्रिटपिट करना-मोडकें तोडकें इंग्रजी बोलणें. 
गिट्टक-स्त्री. चिलिमीत खालीं ठेवावयाचा 
गिट॒टा-पु. खापरी, रोडा. [ खडा. 
गिट्टी-स्त्री. खडे, फुटलेल्या मातीच्या 

भांड्चाचे तुकडे, चिलमीतीरू खडा, 

दोयाचें रीछ-. 
गिड़गिड़ाना-क्रि. अ. अतिशय नमतेनें 
गिड़गिड़ी-स्त्री. डमरू. [ बोलणें, विनविणें. 
गिनतो-स्त्री. मोजणी, संख्या. 
गिनतोमें आना-महत्त्वाचें समजलें जाणें. 
गिनतो गिनानेको-लांवासाठीं, शपथेला. 
गिनतीके-फार थोडें. 
गिनना-क्ि. स. मोजणें, महत्त्वाचें समजणें. 

(दिन) गिनना-कंसें तरी दिवस काढणें. 
गिनवाना-क्रि. स. मोजविणें, 
गिनी-स्त्री. एक सोन््याचें नाणें. 
ग्मटी-स्त्री. एक बृट्टेदार मजबूत कापड. 
गियान-पु. ज्ञात. [ पैकीं एक प्रकार. 
गिर-पु. पवेत, संन्याशांच्या दहा प्रकारां- 
गिरई«स्त्री. एक मासा. 
गिरगिट-पु. सरडा. [ मुलांचें खेछणें.) 
गिरगिरी-स्त्री. भिगरी, किरकिरे (लहान- 
गिरजा, गिरजा घर-पु. रिश्रस्ती लोकांचें 

देऊब्ठ. 
गिरदा-पु. गोल तकक्या, घेरा, गोल तबक, 

गोल वडी, एक पक््वाज्न, धूठ, ढाल, 
मिठाई ठेवण्याचें हरूवायाच ताट. 

गिरदान-पु. सरडा. 
गिरदाब-पु. पाण्यांतील भोंवरा. 
गिरदावर-पु. सर्कल इन्स्पेक्टर. 
गिरना-क्रि. अ. पडणें, उमें राहूं न शकणें, 

दुर्देशा होणें, नदी समुद्राला भिक्रणें, शक्ति 
किंवा किमत कमी होगें, झडणें, एकदम 
उपस्थित होणें, लढाईत मरणें. 

गिर पड़ना-क्रि. अ. निसटून पडणें, आपटणें, 
गिरफ्त-स्त्री. कैद, दोष झोधून काढप्याची 
गिरफ्तार-वि. कैदी, ग्रस्त. [तच्हा. 
गिरमिट-पु. छिद्र पाड्याचें यंत्र. 



गिरवान 

गिरवान-पु. देव. 
गिरवाना-पु. पाडविणें. [ छेलें. 
गिरवी, गिरो-वि. गहाण, गहाण ठेब- 
गिरवीदा-वि. मुग्ध, आसकत, मोहित. 
गिरबोदार-पु. ज्याच्याकडें वस्तु गहाण 

ठेविली आहे तो. 
मिरह-स्त्री. गांठ, खिसा, एका वाराचा 

सोछावा भाग, कोलांटीउडी. 
गिरहकठ-वि. खिसेकातरू. [ एक कबुतर. 
गिरहबाज-पु. उडतांना गिरकी घेणारें 
गिरहिनी-स्त्री. गृहिणी. 
गिरही-पु. गृहस्थ. 
गिरा-वि. महाग, वजनदार, अप्रिय. 

“गिरा-पु. वाणी, कविता भाषण, भाषा, 
सरस्वती, स्तुति, श्रवणजन्य ज्ञान: 

गिराना-क्रि. स. पाडणें, कमी करणें, 
शक्ति कमी करणें, एकदम हजर करणें, 
लढाईंत मारणें. 

गिरानी-स्त्री. महागाई, दुष्काछ, तोटा, 
गिरापति-पितु-पु. ब्रह्मा. [ पोट-जड होणें. 
गिरावट-स्त्री. पड़ण्याची क्रिया. 
गिरि-पु. चेंडू, पर्वेत, विटी, नेत्ररोग, 

संन्याशाचें सन््मानाचें उपपद, तित्तिर 
पक्षी. -वि. मान्य: 

गिरिफ्त-स्त्री. पकड. 
गिरिसल्लिका-स्त्री. कुडा, रानमोगरी. 
गिरी-स्त्री. बीच्या आंतील भाग 
गिरेबो, गिरेबान-पु. कापडाचा गढ्ा 
गिरो, गिरबोी-वि. गहाण 
गिर्जाघर-पु. चर्च, रित्रस्ती लोकांचें देऊत्ठ: 
गिर्दे-अ. आसपास 
विर्दावर-पु. फिरतीवर राहुन काम कर- 
गिरू-स्त्री. भाती, गिलावा. 

* १५५ 

[ णारा. | 

सुंग-गां 

गिलकार-पु. प्लेस्टर करणारा. 
गिलकारी-स्त्री. गिलाव्याचें काम. 
गिल गिल-पु.. एक जलरूचर. -वि. पिल्- 
मिलट-पु. गिलिट, [ पिछीत. 
गिलछटी-स्त्री. सांध्यांतील गांठ, प्लेगची गांठ. 
गमिलना-क्रि. स. गिल्णें, मनांत ठेवर्ें. 
गिलबिलाना-क्रि. अ. पुटपुटणें. [कोमल. 
गिलमस-स्त्री. नरम बिछाना. -बि. नरम, 
गिलहरा-पु. पानाचा वाटोछा डबा. 
गिलहरी-स्त्री. खार (प्राणी). 
गिला-पु. निदा, तक्रार. 
ग्लाजत-स्त्री. घाण, विष्ठा. 

ग्लाफ-पु. कव्हर, म्यान, लेप. 
गिलाब-वा-पु. गिलावा, लिपण 
गिरास-पु. ग्लास, एक झाड, 
गिली-स्त्री. विटी 
गिलोय-स्त्री. गुल्वेल. 
गिलोला-पु. गोफणीचा गुंडा. 
गिलौरो-स्त्री. पानाचा विडा. 
गिलोरीदान-पु. पानाचें तबक. 
गिल्ली-स्त्री. विटी. 
गींजना-क्रि. स. हल्लुवारपणानें चोढणें. 
गीत-पु. गायन, यश. 
ग़ीता-स्त्री. उपदेश, भगवद्गीता, सब्बीस 
गीति-स्त्री. गाणें. [मात्रांचा एक छंद, कथा. 
गोती-स्त्री. गायन, आर्याछंदाबा एक' भेद. 
गीदड़-पु. कोल्हा. -वि. भिन्ना. 

गीदी-वि. भित्रा- 
गीध-पु. गिधाड़ 
गीधना-क्रि. अ. लब्ध होणें' 
सोौरा-वि. ओला. 
सीबत-स्त्री. गैरहजेरी, चहाडी. 
गुंग-गा-वि. मुका. -पु. सुकेपणा. 
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गुंगुआना-क्ि. अ. घुससणें, गुंजारव करणें. / गुज॒रान-पु. निर्वाह 
युंगो-स्त्री. दुर्तोड्या साप, बांडगुत् गुजरिया-स्त्री. गौछण 
आंजा-पु. नाचरंग, कली. गुजरी-स्ती मनगटी 

शुंजन-स्त्री. गुंजारव गुजइता-वि. गेलेला, भूतकालीन. कली 
गुंजना-क्रि. अ. गुणगृणणें, गुंजारव करणें. | गुजारना-क्रि. स. घालविणें, * 
गुंजनिकेतत-पु. भुंगा गुजारा-पु. निर्वाह, कर वसूल करण्याचें 
गुंजाइश-स्त्री. राहण्याइतकी जागा, सबड. 
शुंजान-वि. दाट, सघन. 
गुंजार-पु. गुंजारव. 
गुंठा-पु. खुजा घोडा. -वि. ठेंगणा. 
गुंडई-स्त्री. गुंडगिरी. 
गूं डली-स्त्री. फेटा, चुंबल. 
शुंडा-वि., बदमाश. 
गुथना-क़रि. अ. ओबलें जाणें, गुंता होणें. 
शुंदका-पु. नागरमोथा. 
गुधना-क्रि. अ. तिबणें. 
गुंघवाना-क्रि, अ. तिबविणें, मकन घेणें. 
गुंबज-द-पु. घुमट. 
गुंबा-पु. टेगल 
गुंभी-स्त्री: अंकुर 
शुआ-पु. चिकणी सुपारी 
शुहयो पु. मित्र, मैत्रीण 
गुाुलिया-पु. जादुगार 

शुक्ची-स्त्री. विटीदांड॒ किवा गोट्या खेछ- 
तांना करावयाचा लहानसा खलगा 

गुच्छा-पु. गुच्छ, जुडगा, तुरा. [ भाजी. 
गुच्छो-स्त्री. रिठा, करंजीचें झाड, एक 
गुज्र-पु. गति, प्रवेश, कालक्षेप, निर्वाह 
गुजरना-क्रि. अ. वेकू जाणें, गृदमरणें 

निर्वाह होणें 
( किसी पर ) गुजुरना-एकाशावर संकट येणें 
गुजर जाना-मरणें. 
गुजर बसर-पु. निर्वाह. 

ठिकाण, उपजीविकेसाठीं दिली जाणारी 
गुजारिश-स्त्री. सांगणें, निविदन. [रक््कम. 
गुजिया, गुझी-स्त्री. कर्णफूल. 
युझरोट-रौट-पु. सुरकुती. 
गुझिया-स्त्री. खव्याची मिठाई, करंजी. 
गुझौट-पु. सुरकुती. 
गुटकना-क्रि.अ. कबूृतराच्या आवाजाप्रमाणें 

आवाज करणें. -क्रि. स. गिछूणें, खाणें, 
गुटका-पु. लहान आकाराचें पुस्तक, एक 
गुटरंगूं-सत्री. कबूतराचा आवाज. [ मिठाई. 
गुटिका-स्त्री. सिद्धी प्राप्त करून देणारी 

जडी बुटटी, गोढी. 
गुट्ट-पु. समूह, टोछी, पक्ष. 
गुटठल-वि. मोठी कोय असलेला, मुख, 

कोयीच्या आकाराचा. -पु. गांठ 
गुठलाना-क्रि. अ. पाड लागणें, दांत आंबणें, 
गुठली-स्त्री. कोय. | बोथट होणें. 
गुडंबा-पु. गुल्ठांबा. 
गुड़-पु. गूल् [ काम होणें 
(कुल्हियामें) गुड़ फूटना-गुप्तपण्णें एकार्दे 
गुड़गुड़-पु. गुड गुड असा आवाज 
गुड़गड़ाना-क़ि. अ. गुड गुड आवाज होणें.- 

क्रि. स.-हुक््का पिणें 
गुड़गुड़ो-स्त्री. हुक््का. [ लाड 
गुड़घतियों, गुृडघानी-स्त्री. गहपापडीचे 
गुडमुड़-ड़ी-स्त्री. मुटका करून बसणें, गढः 
गुडहय-ल-पु. जासवंदी.[ध्यांत डोकें घालजें, 



शुड्हर-ल 
गुड़्हर-ल-पु. जासवंदीचें झाड. 
गुड़ाकू-पु. गूठछ घालन ओढण्यास तयार 
गुड़ाना-क़रि. स. खोदविणें. [ केलेला तंबाखू. 
गुड़िया-स्त्री. बाहुली 
गुड़ियोंका खेल-अत्यंत सोपें काम 
गुड़ी-स्त्री. पतंग, बाहुली. 
गुड़ोचो-स्त्री. गुल्वेल 
गुड्डा-पु. बाहुला 
गुड़्डा बाधना-निदा करीत फिरणें. 
गुडड़ी-स्त्री. पतंग, गुडघ्याचें हाड, लहान 

हुक्का. 
गुढ़ना-क्ति. अ. चुगली करणें, लपणें. 
गुणा-पु. गुणाकार. 
गुणो-वि. कारागीर, तज्ञ, पंचऋषि. 
गृत-वि. उदासीन. 
गुत्थमगुत्था-पु. गुंतागुंत, मारामारी. 
गुत्थी-स्त्री. गुंत, गांठ 
गुथना-क्रि.अ. गुंफले जाणें, वाईट शिलाई 

होणें, झोंबा झोंबी होणें 
गुथुवा-वि. विणन केलेलें 
गुदकार-कारा-वि गलेलठठ, मऊ 

गुदकील-पु. मूलत्ठव्याध 
गुदगुदा-वि. गर असलेलें, मऊ 
गुदगुदाना-क्रि. सं. गुदगुदल्या करणें 

उत्कंठा उत्पन्न करणें, बिनोद करणें 
गुदगुदी-स्त्री. गुदगुली, उत्कंठा, उल्हास 
गुदड़ो-रौ-स्त्री. गोधडी. 
गुवड़ीसें लाल-एकाद्या हलक्या ठिकाणीं 

उत्तम वस्तु असणें. 
शुबड़ी बाद्धार-जुनाबाजार. 
गुदरना-क़रि. अ. ओढवणें.-क्रि. स. निवेदल 
गुदरेन-स्त्री. परीक्षा, ताछा. .[ करणें. 
गुंदांकुर-पु. मूल्व्याघ. 

] है ७९७ ७० गुमठिहा 
गुदाज़-वि. मांसड, कोमल, 
गुदाना-क्रि. स. गोंदविणें. 
गुदास-पु. वार, गोदी. 
गुदारा-पु. होडींतृूत नदीपलीकडे जाणें, 
गुह्द-पु. गर, मोठी फांदी. [| निर्वाह. 
गुद्दी-पु. फल्ाांच्या आंतील गर, डोक्याचा 

मागीरकू भाग, तल्ठ्याचें मांस. 

बुन-3. गुण: 
गुतगुना-वि. कोंकट. 
गुनगुनाता-क्रि.ब. गुणगुणणें. [चितन करणें. 
गुनना-क्रि. स. गुणाकार करणें, भोजणें, 
गुनहगार-वि. पापी, दोषी, अपराधी. 
गुनही-पु. अपराधी. 
गुना-पु. पट (गणित). 
शुनाह-पु. पाप, दोष. 
शुन्ना-पु. अनुस्वार 
लिया, गुनो-पु. गुणवाल 
गुनियाला-पु. गुणवान 
गुपारू-ला-पु. गवढी, श्रीकृष्ण. 
गुप्त-वि. गुपित, गुह्य.-पु. वाणी लोकांचें 
गुप्तचर-पु. गृप्त पोलीस. . [ उपपद, 
गुप्तार-पु. गुप्त, अयोध्येंत शरयू नदीवरील 
गुफना-पु. गोफण, [एक घाट. 
गुफा-स्त्री. गुहा- 
गुफ्तग, गुफ्तार-वार्तालाप, बातचीत, 
गुफ्फा-पु. फुलांचा तुरा, टोपीचा गोंडा 
गुबरेछा-शेणकिडा. 
ग्रुबार-पु. धूछ, मनांत दाबून ठेवलेला राग. 
गुवारा-पु. बछून, फुगा. 
गुम-वि. गुप्त, अप्रसिद्ध, हरविलेलें. 
गुमकता-क्रि, अ. आतंल्या आंत घुमणें. 
गुसटा 
सुमदिहा-पु. नाकेदार. 
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गुमटी-स्त्री. घुमट गुरुता-स्त्री. वजन, जबाबदारी, भहत्त्व, 
शुसनाम-वि. अप्रसिद्ध, निनांवी. मोठेपणा, पूज्यता, गुरुत्वाकषण 

गुमर-पु. गये, मनांत छूपबिलेला क् गुरुद्वारा-पु. गुरुगृह, शिखांचें मंदिर 
कान गोष्टी. [रस्ता चुकलेला, | गृरुविनी-स्त्री. गर्भवती स्त्री: 

गुमराहु-वि. वाईठ मार्गाला लछागलेला, | गुरुभाई-पु. गुरुबंधू. 
गुससना-क्रि. अ. बुरसणें, उन्हानें आंबणें. | गुरुमुख-वि. दीक्षा घेतलेला. 
गुससुम-वि. गप्प. गुरुघंटाल-पु. चलाख माणूस. 
गुमान-पु. अनुमान, गवे, वाईट लोकमत. | ग़ुरूब-पु. सूर्यास्त. 
गुसाना-क्ति. स. धालविणें, हरविणें. | गुरूर-पु. गवे. 
शुसानी-वि. गरविष्ठ. ग्रेज-स्त्री. बचाव, पकछ (पढणें). 
गुमाइता-पु. एजंट, गुमास्ता. गु्रेरना-क्रि. स. डोछे बटारून पाहमें. 
गुस्मट-उु. घुमट. गुरेरा-ला-पु. गोफणीतील दगड़. 
गुस्सा-वि. कमी बोलणारा, धुम्या. 
गुर-पु. युक्ति, रहस्य, गुरुमंत्र. 
गुरगा-पु. शिष्य, नोकर, जासूद. 
ग्रगाबोी-पु. पुढें रंद असलेला बूट वा 

गुगरी-स्त्री. कफज्वर 
गुर्ज-पु. गदा, सोटा, मशाल 
गुरजबरदार-पु. गदाधारी शिपाई 
गुर्दा-पु. पाहा 'गुरदा 

गुरच-पु. गुल्वबेल [ जोडा. | भ्रुर्रा-पु. श्रेष्ठ वस्तु, द्वितीया, धोड्ाच्या 
ग्रचो-स्त्री. बट (केसांची), सुरकुती, पीछ. डोक्यावरील पांढरा डाग, लाखेच्या 
गुरज-स्त्री. घल्ली. रंगाच्रा घोडा, उपवास, 
गुरदा-पु. साहस, लहान तोफ, मत्रपिंड, | 'र्रला-क्रि.अगुरगुरणें,रागवर्णे. [घालविणें 
ग्ुरवत-स्त्री. प्रवास [ यकृत. ग्रुर्रा बताना-मागणाज्यास कांहीं न देता 
शरबी-वि. गविष्ठ गुररो-स्त्री. सातू, दोचाची गांठ 
गुरसो-स्त्री. शेगडी, कुंड गुविणी-वि. गर्भवती. « [ खली, ओरड, 

गुल-पु. गुलाबाचें फूल, फूल, गालावरची 
गुल खिलना-विचित्र गरोष्ट होणें, बखेडा 

उत्पन्न होणें 

गुराई-स्त्री. गोरेपणा 
गुराब-पु. तोफेची गाडी. 
ग्रिया-स्त्री. मणी (माल्ठेचा ), चौकोनी 

किवा वाटोहा तुकडा (चिराग) गुल करना-दिवा विश्वविणें. 
गरीरा-पु. गोड, उत्तम वस्तु गुलअब्बास-पु. गुलबास (फुलें) गुरुआई-स्त्री. गुरूचें कर्तव्य, चलाखी. | गुलकारी-स्त्री. वेलबटटीचें काम गुरुआ (वा) इन-स्त्री. गुरुपत्नी, शिक्षिका, गुलूखरा-पु. नित्ठी फुलें येणारें झाड 
गुरुआनी-स्त्री. शिक्षिका, गुरुपत्नी. गुलूगइत-पु. बार्गेतील सहलू 
गुरकुल-उ. गुरूचें घर, गुरुगृहोंची शात्वा. | गुलूगपाड़ा-पु. गडबड, आरडाओरड गुरुच-स्त्री. गुरुवेल, गुरूगीर-पु. दिव्याची वात 
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. गुरूगुला-वि. कोमल.-पु. एक योड पक््वाच्न, 
कानशील. [ दाबूनं नरम करणें. 

गुलूगुझछाना-क्रि. स. गर असलेल्या फछाला 
गुलगूना-पु. तोंडाला हावण्याची पावडर. 
गुलूगोथना-पु.ठेंगगा व रूठूठ माणूस. 
गुलूचना-चाना-क्िं, स. चापट मारणें. 
गुलूचा-पु. प्रेमानें गालावर मारलेली चापट. 
गुलचीं-पु. माछी, तमासगीर. 
गुलछर्रा-पु. स्वच्छंदपू्वक' केलेली चैन. 
गुलछरें उड़ाना-मौज करणें, उचलपट्टी 
गुलजार-पु. बाग. -वि. सुशोभित. [करणें. 
गुलझटी-स्त्री. सुरकुती, गांठ. 
गुलटंग-वि. मस्त (पिऊन). 
गुलूथी-स्त्री. गांठ, मांसाची गांठ. 
गुलवस्ता-पु. फुलांचा गुच्छ. 
गुलदान-पु. पुष्पपात्र. 
गुलदार-पु. एक पांढरें कबुतर, एक कशिदा. 

गुलदुम-पु. बुलबुल पक्षी. 
गुलनार-पु. डाकिबाचें फूल, गदें छाल रंग 
गुलबकावली-स्त्री. बकावलीचें फूल (पांढरें 

व सुवासिक ) 
गुल्बदन-पु. एक प्रकारचें उभ्या रेघांचें 

रेशमी कापड. -वि.गुलाबासारख्या सुंदर 
व कोमल शरीराचा 

गुलबर्गं-पु. गृलाबाची पाकब्ठी: 
गुलसेख-स्त्री. गोल डोकें असलेला खिछा. 
गुल्मेहदी-स्त्री. आश्विनांत फुलणारें एक 

लहानसें झाड. 
गुलरू-वि. गुलाबासारखा चेहरा असलेला, 

अतिशय सुंदर 
गुलशन-स्त्री, बाग. 
गुलशब्बो-स्त्री. रातराणीचें फूल. 
गुलहजारा-पु. एक फूलझाड. 
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गुलाबजामुन-पु. एक मिठाई, एक फल, 
गुलाबजाम. 

गुलाबपाश-स-पु. गुलाबदाणी. 
युलाम-पु. गुलाम: 
गरुलामी-स्त्री. गुलामगरिरी. 
गुलियाना-क्रि. स. नव्यीनें औषध पाजणें, 
गुलिस्ता-पु. बाग. 
गुली-स्त्री. बाजरीचें भूस. 
गुल-पु. गढ्ा, स्वर. 

गुलूबंद-पु. गढपट्टा, गव्लभांतील एक 
गुलेल-स्त्री. गोफण. | दाभिना. 
गुलेलगल्ला-पु. गोफणीतून फेकावयाचा 
गुलेला-पु. गोफण. [ दगड़. 
गुल्फ-पु. घोटा. 
गुल्लक-स्त्री. पैशाची लहान पेटी. 
गुल्लर-पु. उंबर. 
गुल्ला-पु. गोफणींतून मारावयाचे खडे. 
गुल्लाला-पु. एक लालभडक फूल 
शल्ली-स्त्री. फल्लांतील कोय, दोन््ही टोकें 

निमुठ्ती असलेला एकाद्या वस्तूचा 
तुकडा, मधमाशीच्या मोहोछाचें छिद्र 

गुवाक-पु. सुपारीचें झाड. 
गुवेया-स्त्री. उमय, सखी, सखा, मित्र. 
गुर्साई-पु. गोसावी. 
गुस्ताख-वि. उद्धट. 
गुस्ताख्ती-स्त्री. उद्धटपणा- 
गुस््ल-पु. स्नान. 
,गुस्लखाना-पु. स््नातागार. 

शुस्लेसेहुत-पु. आरोग्य स्नान, आजारांतुन 
बरें झाल्यानंतर करावयाचें स््तान. 

गुस््ले मेयत-पु. मरणानंतर घालावयाचें 
गुस््सा-पु. राग. [ स्नान. 
गुस्सा उतरता या निकलना-कोध शांत होणें, 



(किसी पर ) गुस्सा उतारना 

(किसी पर) शुस्सा उतारना-एकांद्रावर 
भग्रुस्से चढ़ता-राग येणें. [ राग काढणें. 
शुस्सा थूक देना-राग न करणें. [करणें. 
शुस्सा पीना, पी जाना या सारना-संयम 
शुस्सावर-वि. रागीट. 

-बि. रागीट, 
अर स. गुंफणें. 
शहर-पु. गुप्त. 
शुहराना-क्रि. स. हाक मारणें. 
सुहाई-स्त्री. गुंफण्पाची मजुरी, वीण(गुफणें). 
शुहाजनी-स्त्री. रांजणवाडी. 
गुहार-रि-स्त्री. रक्षणाकरितां हाक मारणें. 

गुहेरो-स्त्री. रांजणवाडी. 
गू गा-वि. मुका. 
गूंगेका गृड़-अवर्णनीय गोष्ट. 
गूंज-स्त्री. प्रतिध्वनि, गुं गुं असा आवाज, 

भोवप्याचा खिका, भिकबाकीचा फासा. 
गूजना-क़ि. अ. गुंजारव करणें, प्रतिध्वनि 
गंडा-पु. नावेचें आडवें लाकूड. [ होणें. 
गूं थना-क्रि. स. गुंफणें, टांके घालणें. 
गूदना-क्रि, स. तिबणें (कणिक), गोले 

बनविणें, एकत्र करणें. 
गूदनी-स्त्री. गोंदणीचें झाड- 
शू घना-क़ि. स. तिबणें, ओवसें. 
गूजर-स्त्री. गोम, घोण. [ गवढण. 
गूजरी-स्त्री. गुजर जातीची स्त्री, आगरी, 
शूझा-पु. एक मिठाई, फढ्हांतील रेषा. 
गूथना-क़ि. स. गुंफणें, ओवणें. 
शूदड़-र है गोषडी. 
गूदा-पु. मेंदू, सारभाग, मगज. 
गुविया-वि. लोभी 
गूल-पु. नाव ओइप्याची दोरी. 
शूना-पु. एक प्रकारचें पक््वान्न, एक प्रकारचा 

- १६० - 
गूसड़ा-पु. फोड, व्रण, गांठ. [ सोनेरी रंग. 
गूसड़ो-स्त्री. गांठ. 
गूमा-पु. तुंबा (औषधि), एक औषधि 
गूल-पु. बनदेव. [ वनस्पति. 
गूलर-पु. औदुंबराचे झाड, उंबर. 
गूलरका फूलछ-उंबराचें फूल, क्वचित 
गूह-पु. विष्ठा. [ भेटणारा मनुष्य. 
गूहड़िया-पु. उकिरडा, शेणख्का. 

गृह-3. घर. 
गृहस्थ-पु. संसारी माणूस. 
गृहस्थी-स्त्री. गृहस्थाश्रम, संसार, धरदार. 
गेंड-पु. पाहा गेंडा'. 
गेंडना-क्रि. स. प्रदक्षिणा करणें, घेरणें, 

सभोंवार बांघ घालणें. 
गेंडली-स्त्री. वेटोछें, फेटा, गुंडाली. 
गेंडा-पु. उसाची पानें, ऊस, गेंडा. 
गेंडुआ-वा-पु. उशी, मोठा चेंड्. 
गेंडरी-सत्री. दोचयाची केलेली चुंबत्, 
गेती-स्त्री. जग. [ सापाचें वेटोढें. 
गेंद-पु. चेंडू, कलाबतू. 
गेंदबल्ला-पु. चेंड्फछी: 
गेंदबा-दुवा-पु. लोड, तक्कक्या. 
गेंदा-पु. पिवव्धयारंगाचीं फुलें येणारें एक 
गेंदौरा-पु. मोठा बत्तासा. [ झाड. 
गेय-पु. गाणें-वि. गाण्यास योग्य, 
गेरना-क्रि. स. पाडणें, ओतसण्ें. 
गेरआ-वि. भगवा. 
गेरई-स्त्री. भन्हाच। रोग. 
गेरू-स्त्री. लाल रंगाची माती. 
गेसू-पु. बट (केसांची). 

गेहनी-स्त्री. गृहिणी, घरघनीण. 
गेहो-पु. गृहस्थ. 
गेहुआ-वि. गव्हासारख्या रंगाचा. 
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गेहूँ-पु. गहें. गोंढिछ-विं. बोयट. 
-पु. मककट रंगाचा विषारी साप. गोंडरा-पु. मोटेला दोर ज्यावर फिस्से 

गेंडा-पु. गेंडा. गोंडा-पु. गोठा, गौव- [ वी कष्षी. 
गैेती-स्त्री. कुदछी. गोंद-पु. डिक. 
गैन-पु. मार्ग, आकाश. 
गैना-पु. रस्ता, बुटूटा बैल. 
गैनी-वि. जाणारी. 
ग्रेब-पु. समोर बसलेला. 
ग़ैबत-स्त्री. पाठीमागें केलेली निदा- 
गैबी-वि. गुप्त: 
गैयर-पु. हत्ती. 
शैया-स्त्री. गाय. 
गैर-स्त्री.-वि. दुसरा, परका, 'अ हथा 

निषेधदर्शक उपसर्गा सारखा अर्थ. 
शैरत-स्त्री. लाज, अन्रू. 
शरमनक्ला-वि. स्थिर, अचल. 

ग्ेरमनकहा-स्त्री. रखेली, अविवाहित 
ग़रेरमामूली-वि. असाधारण. [ उपपत्नी. 
ग्रेरसिसिल-अ. अनुचित स्थानीं. 
गेरमुनासिब-वि. अनुचित. 
ग्रेरसुमकिल-वि. असंभव. 
ग्रेरवाजिब-वि. अनुचित. 
गेरहाज्रि-वि. अनुपस्थित. 
ग़ेरहाजि्री-स्त्री. गैरहजेरी, अनुपस्थिति. 
गेरा-पु. गवताची पेंढी. 
गेरिक-पु. गेरू, सोनें, धातु. 
गैल-स्त्री. मार्ग. 
गेलन-स्त्री. ग्यालन. 
गेलरी-स्त्री. गँलरी. 
गेलहारा-वि. आद्ींतील. 
गेंस-पु. गेस. 
गोंइं-स्त्री. बैलांची जोडी. [लेला भाग- 

गोंदरी-स्त्री. चटया बनविष्याचें गवत, 
गोंदो-स्त्री. हिंगणबेट. ४ 

गो-स्त्री. गाय, किरण, वृषमभरास, इंद्रिय, 
वाचा, सरस्वती, डोछा, वीज, जम्हिंन, 
दिशा, आई, दूध देणारे पशु, जौंभ. 
-पु. बैल, नंदी, घोडा, सूर्य, चंद्र, काण, 
आकादझ, स्वर्ग, पाणी, बजा, वाब्द, 
नवाचा अंक, केस, इंद्रिय, अग्नि, मारे. 

गोआल-पु. गवब्ठी. [-अ. जरी. 

गोइंठा-पु. गोवरी. 
गोइंड-पु. गांवाची हद- 
गोइंदा-पु. जासूद. 
गोइयो-पु. मित्र. 
गोई-स्त्री. मेत्रीण. 
गोऊ-वि. चोरटा- 
गोकि-जरी. 
गोखा-पु. छिद्र, झरोखा. 
गोचना-क्रिं. स. धरणें. -पु. गहूँ-हरभण. 
गोचरी-स्त्री. भिक्षावृत्ति. 
गोछ-पु. गोंडेदार मिशा. 
गोज-पु. अपानवायु, पाद. 
गोजई-स्त्री. गहूं व जब मिश्चित अन्न. 
गोजर-पु. एक प्रकारवा किडा, कानकीड. 
गोजरा-स्त्री. पाहा गोजई. 
गोजी-स्त्री. मोठी काठी, गांय वल्त॑वि- 

ण्याकरितां वापरावयाची काठी. 
गोझनतवट-स्त्री. स्त्रियांचा पदर.' 
गोद-स्त्री. किनार. 

गोंठ-स्त्री. धोतराचा कमरेला गुंडाछ- | गोटा-पु. जरीची किनार, (घणे, वेलकोडे 
गॉठना-क्रि. स, टोंक वांकविणें, 

हि. भ. को.... १६ 

वरगरेची ) पूड, सुकलेला मत्ठ. 



बोटी “१६२ - मोर 

शोटी-स्त्री. गोटी, सोंगटी, फायद्याची बाब. | गोदा-पु. वड़ व पिपक इत्यादिकाचीं फढें. 
* गोटी जमना-युक्ति सफल होणें. 
'बो5-स्त्री. गोशाला, श्राद्धकर्म, सहल. 
ग्रोठा-पु. सललामसलत. 
गोठिकू--वि. बोथट. 
गोड़-पु. पाय. 
गोड़इत-पु. पहारेकरी. 

. मोड़ना-क्रि. स. माती खोदून भुसमुशीत 
करणें, उपाढणें. 

गोड़ा-पु. पलंग वगरेचे पाय. 

गोड़ाई-पु. खोदण्याचें काम किवा मजुरी. 
मोड़ाना-क्रि. स. खणविणें. 
ग्रोडापाई-स्त्री. सारखी ये जा. 
गोड़ारी-स्त्री. पलंगाचा पायथा, पायतण. 
गोड़ी-स्त्री, प्राप्ति, लाभ. 
गोत-पु. वंश, समूह. 
गोत्र-पु. पर्वत, गोठा, गोत्र, ऋषिवंश, 

कुछ, नांव, समुदाय, रस्ता, चित्र, 
संपत्ति, शेत, भविष्य ज्ञान, छत्री.-स्त्री. 

ग्रोता-पु. डुबकी. [ गोसमूह, पृथ्वी. 
ग्रोता खाना-फसवणूक होणें. 
'गौता सारता-बुडणें. 
ग्रोताखोर-पु. पाणबुड्या. 
गोतिया, गोतीो-वि. आपल्या गोत्राचा. 
गोद-दी-स्त्री. दोन्ही हाताच्या घेन्यांत 

, ., लाला घेऊन मांडीवर बसविलें जातें 
सोदका-लहान मूल. [ती जागा. 

, गोद बैठना-दत्तक जाणें. 
गोद भरना-ओटी भरणें, मूल होणें. 
गोद पसार कर-अत्यंत नम्पणें. 
गोद लेना-दत्तक घेणें. स्त्री. 

: गोदनहारी-स्त्री. गोंदणारी स्त्री, नटाची 
गोदता-क्रि. स. टोचणें, टोमणें मारणें. 

ग्रोदाम-पु. गुदाम- 
गोन-स्त्री. गोणी, गोणपाट, नाव ओढण्या- 

करतां शिडाला बांधलेली दोरी. 
गोनई-पु नागरमोथा. 
गोना-क्रि. स. रूपविणें. 
गोनिया-स्त्री. गृण्या. -पु. गोणी बाहून 

नेणारा, दोरी बांधून नाव ओढणारा. 
गोप-पु. रक्षक, लपविणें, चित्तक्षोभ, 

तेज, गवढली, गांवाचा मालक, गोशालेचा 
अध्यक्ष, राजा, गोफ. 

सोपना-क्रि. स. रूपविणें. 
गोपनीय-वि. छपविष्याजोगें. 
गोपी-स्त्री. गोपाची स्त्री. 
ग़ोपीत-पु. खंजन पक्ष्याची एक जात. 
गोफन-पु. गोफण. 
गोफा-पु. कली. गुंफा, तकघर. 
गोफिया-पु. गोफण. 
गोबर-पु. शेण. गणपति. 
गोबरगणे ( ने ) श-वि. बोजड, मू्खे, गुछाचा 
गोबरी-स्त्री. गोवरी, शेणाचें सारवण. 
गोबरंला-पु. एक प्रकारचा किडा. 

गोभ-स्त्री. लाट, झाडांचा एक रोग, 
गोभा-स्त्री. आनंदाची लहर. 
गोभो-स्त्री. कोबी, एक प्रकारचें गवत, 

गाईची जीभ. 
गोस-स्त्री. स्थान, घोड्यावरील भोँवरा. 
गोसका-पु. कोहव्ा. 
गोसर-पु. कसाई. 

गोयंदा-पु. पाहा गोइंदा'. 
गोय-पु. गोपाल. 
गोया-अ. जणं काय. 
गोर-स्त्री. कबर. -वि. गोरा. 



गोरकन 

गोरकन-पु. कबर खोदणारा.- 
गोरखइमली-स्त्री. कल्पवुक्ष, एक वृक्ष. 
गोरखघंघा-पु. तारा, कड्या वगैरे ज्या 

युकतीनें परस्परांत गुंतवितां येतात व 
वेगछया करता येतात तो खेत्ठ, ज्याच्यांत 
बरीच भानगड आहे असें काम 

गोरखर-पु. गाढ॒वासारखा एक जंगली पशु. 
गोरस-पु. गाईचें दूर्ध, दहीं, ताक इत्यादि, 

इंद्रिय सुख 
गोर (रि)स््तान-पु. कबरस्तान 
गोरसी-स्त्री. शेगडी 
गोरा-वि. गोरा. -पु. इंग्रज. 
गोरा चिल्ला-गोरापान. 
गोराई-स्त्री. गोरेपणा. 
गोरी-स्त्री. सुंदर स्त्री. 
गोरू-पु. जनावर.. ( पदार्थ,गोलाकार. 
गोलंबर-पु. घुमट, घुमटाच्या आकाराचा 
गोल-पु. झुंड.-वि. वाटोछा. 
गोलक-पु. वेकुंठ, मातीची कुंडी,डोछचांतील 

बाहुली, घुमट, पैसे ठेवण्याची पेटी, फंड. 
गोलूगप्पा-पु. तुपांत तछलेली पुरी. 
गोल गोल-अ. स्थूल मानानें, गोव्ठा बेरीज. 
गोल बात-गुलमुछीत बोलणें. 
गोलमटोलू-वि. वाटोछा. 
गोलमाल-पु. गडबडगुंडा, घोटाढा, अबव्य- 
गोल मिर्च-स्त्री, मिरें. [ वस्था. 
गोला-पु. गोछ्ा. 
गोलाई-स्त्री. वाटोछेपणा, 
गोली-स्त्री. गोल्ठी, गोटी. 
गोलीकाण्ड-पु. गोछीबार. 
गोलोकवासी होना-स्वर्गवासी होणें. 
गोवना-तक्रि. अ. झांकणें, लपविणें. 
ग्रोश-पु. कान. 

- १ै६३- गौनु 
गोशसालो-स्त्री. कान उपटणें, कडक शब्दांत 

सूचना देणें 
ग्रोशवारा-पु. एका झाडाचा डिक, काना- 

तीरू कुंडल, मोठा मोती, जरीची 
पगडी किवा पदर, तुरा, संक्षिप्त लेख. 

गोशा-पु. कोपरा, एकांत स्थान, बाज, 
गोइत-पु. मांस. [ धनुष्याचीं दोन टोकें, 
गोष्टी-स्त्री. मंडछ, सभा, गप्पा, एकांकी 
गोसाओं-सेया-पु. गोसावी, ईश्वर. [नाटक. 
गोस्तनी-स्त्री. द्राक्ष, बेदाणा- 
शोस्पंद, ग्रोस्फंद-पु. बकरा, मेंढा. 
गोह-स्त्री. पालीच्या जातीचा एक जंगली 
गोहन-पु.सहचर, सहवास. [ प्राणी, घोरपड. 
गोहरा-पु. गोवरी. 
गोहराना-क्ि. अ. हाक मारणें. 
गोहारी-स्त्री. आरडाओरड. 
गोही-स्त्री. गुपित 
गोहुबन-पु. तांबडा साप 

गोहू-पु. गहूं 
गौं-स्त्री. सुसंधी, डाव, प्रयोजन, प्रकार, 
गौंका यार-स्वार्थी, [ पक्ष. 
गो निकलना-स्वार्थ साघणें. 
गों पड़ना-गरज लागणें 
गौ-स्त्री. गाय, सुयोग, गरज, रीत 
गौख-पु लहान खिडकी, दालन 
गौखा-पु. गाईचें कातडें, झरोका 
गोड़ी-पु. गुछापासून बनलेली एक प्रकारची 
गौन-पु. पाहागमरन. [ दारू. 
गौनहाई-वि. जिचा नुकताच पतिगूहीं 

प्रवेश झाला आहे अशी. 
गौनहार-स्त्री. नवच्यामुलीबरोबर तिच्या 

पतिगृहीं जाणारी स्त्री: 
गौना-पु. बघूचें वरगृहीं जाणें 
गौनु-पु. गन, प्रयाण 



झौर 

शौर-पु. चितन, ध्यात. 

- १६४ - घटबवत्ा 

घंघरी-स्त्री. घागरा- 
शौरतलूब-जि. विचाराधीन. [ जलपक्षी. | घेंघोर (ल)ना-क्रि. स. ढवव्हन मिसक्तणें, 
गौरिया-स्त्री. मातीची गुडगुडी, लहान 
गौह (हा ) र-पु. मोती, बद्धिमत्ता. 
ग्याति-स्त्री. जात. 
ग्यान-पु. ज्ञान. 
बस्यारस-स्त्री. एकादशी (तिथि). 
ब्यारह-वि. अकरा. 
प्रंथखुंबन-पु. स्थल वाचन. 
प्रंथलाहब-पु. शिखांचा धर्म ग्रंथ. 
ग्रंथक-वि. गांठी असलेला. 
ग्रसना-क्ति. स. ग्रासणें, घट्ट आवल्हून धरणें. 
ग्रांडील-वि. उंच बांध्याचा. 
ग्राम्य-वि. गांवासंबंधीं, खेडवल्क. 
गवार-री-स्त्री. गोवार. 
ग्वारपाठा-पु. गोवारी (ल्ंबशेंगाची ). 
ग्वारफली-स्त्री. गोवारीच्या शेंगा- 
ग्वाल-ला-पु. गवढ्ी. [ फिरविगें. 
स्वेंठना-क्रि, स. मुरगढ्णें, लुबाडणें, 
स्वेंडा-पु. गांवाच्या आसपासची जमीन. 
रेंडें-अ, निकट, जवक्. 
ग्वेयो-पु. स्त्री. भिडू, गडी, साथी. 
ग्रंथ-पु. पुस्तक, चिकटविषण्याची क्रिया. 
ग्रह-पु. सूर्याभोंवती फिरणारा तार, अत्यंत 

दुःख देणारा, नवाची संख्या. 
ग्रहण-पु. ज्ञान, शिकणें, ज्ञानेंद्रिय, सूर्य 

चंद्राचें ग्रहण, स्वीकार. 
ग्रासना-क्रि., स. ग्रासणें, त्रास देणें. 
ग्राह-पु. मगर, ग्रहण, पकड, रोग, हेका. 
ग्राहक-पु. गिल्हाईक, फौजदार, कुरडू.-वि. 

घेणारा, जाणणारा. 
ग्रोथ (ख) स-पु. ग्रीष्म ऋतु. 

[घ )] 
घेंघरा-पु. घागरा. 

घोरणें, पाणी गदूकछ करणें. 
घंटा-पु. तास, घंटा. [ मनोरा. 
घंटाघर-पु. मो्ें घडयाक्व लावलेछा उंच 
चंटी-स्त्री. लहान घंटा, घंटेचा आवाज, 

घुंगरू, पडजीभ- 
घई-स्त्री. पाण्यांतील भोंवरा, खांब.-बि- 
घघरा-पु. परकर. [ फार खोल. 
घघोट-स्त्री. गर्जना. 
घचाघच-अ. कांठोकांठ. 
घट-पु. पिंड, शरीर, घडा, गंडस्थल्, 

मस्तक, वीस द्रोण (माप), कुंभरास. 
“स्त्री. समुदाय, युद्धांतील हस्ति समूह 
-वि. कमी, हलका, उतरलेला. 

घटघटवासी-ईश्वर, सर्वव्यापी. 
घटमें बेठना या बसना-मनांत बिबयें. 
घटक-पू. लम्त जुल्धवून देणारा, दलाल, 

वंशपरंपरा सांगणारा उपाध्याय,मध्यस्थ, 
घडा, कुलगुरु.-वि. झटणारा, अवयव, 

घटका-पु. मरणापूर्वीची घरघर. [ भूत: 
घटंत-स्त्री. उणीव, पहास, उतार. 
घटती-स्त्री. उणीव, मानहानी. 

घटन-पु. घडण, उपस्थिति, अस्तित्व. 
घटन ( ना ) ई-स्त्री. मडक््यांची नाव. 
घटना-क्रि. अ. घटणें, पुरेसें न उरणें, छागू 

पडणें, घडणें.--स्त्री. प्रसंग, गोष्ट, घटना. 
घटबढु-स्त्री. कमीजास्त. 
घटवाई-पु. घाटावर कर घेणारा, कमी 

करविष्याचें काम. 
घटवाना-कि. स. कमी करविणें, उत्तरबिषें. 
घटवार-पु. घाटाचा कर घेणारा, नावाडी, 

घाटावर बसून दान घेणारा ब्राम्हरण. 



घटा 

घटा-स्त्री. मंघसमुदाय, भरून आलेले ढग. 
घटाटोपष-वि. काछाकुदट्ट (अंधार).-पू. 

ढगांची दादी, बैलगाडी, रथ वर्गरे बवरील 
आच्छादन, 

घटाना-क्रि. स. कमी करणें, कापणें, 
अप्रतिष्ठा करणें, वजाबाकी करणें. 

घटाव-पु. कमतरता, अवनति, नदीचा पूर 
घटिया-वि.स्वस्त,वाईट, तुच्छ. [कमी होणें. 
घटिहा-वि. कावेबाज, दगलबाज, चलाख, 

दुष्ट, व्यभिचारी, संधिसाधु. 
घटी-स्त्री. घटका, घडचात्ठ, कमतरता, 
घट्का-पु. घटोत्कच. [ हानि, लहान भांडे. 
घट्टा-पु. घट्टा पडणें (झरीराबर ). 
घड़घड़ाना-क्रि. अ. गडगडणें, घडघड 
घड़घड़ाहट-स्त्री. गडगडाट. [आवाज होणें. 

घडनई-नेल-स्त्री. धागरीना बांबू बांधून 
डबके अथवा लहान नदी ओलहांडप्या- 
करितां तयार केलेली लहानशी नाव. 

घड़ा-पु. घागर. [ घालणें. 

घड़ों पानी पड़ जाना-लाजेनें मान खालीं 
घड़िया-स्त्री. (सोने, चांदी वगरे गाव्ण्याचें) 

मातीचें भांडे, मातीचा लहान प्याला. 
घड़ियाल-पु. घंटा, मगर. 
घड़ियाली-पु. घंटा वाजविणारा. 
घड़ी-स्त्री. चोवीस मिनिटांचा काछ, वेल, 
घड़ीघड़ी-वा रंवार. [ योग्य वे. 
घड़ी गिनना-उत्सुकतेनें वाट पाहणें, मरण 

काक जवद् येणें. 
धड़ीदिया-पु. मृताच्या जागेवर ठेबण्यांत 

येणारा दिवा अथवा घागर. 
घड़ोसाजु-पु. घडयाकें दुरुस्त करणारा. 
घड़ोंचो-स्त्री. घडवंची, तिवई. 
घतिया-स्त्री. घातकी, धोकेबाज. 

- १६५ घमंड 

घतियाना-क्रि.स. पेचांत पकडणें, चोलून 
ठेवर्णें. 

घन-पु. ढग, सोटा, घन, देह, विस्तार, 
समुदाय, अभ्रक, घनफल, कंथील, 
घट्टपणा, (झांज, टाल, इत्यादि) बार्यें, 
लोखंड, त्वचा, साल, मध्यम नुत्य- 

-वि. भरीव, कठीण, दाट, अत्यंत, पूर्ण, 
मोठा, गंभीर (ध्वनि), व्याप्त, दुर्भे्य, 

घनकोदंड-पु. इंद्रधनुष्य- [ शुभ. 
घनघनाना-क्रि. अ. घणघण आवाज होथें. 

-क्रि. स. घणघण आवाज करणें. 
घनघनाहट-स्त्री. धणघणाट. 
घनघोर-वि. घनदाट, भीषण. -पु. मेथ 

गजना, भीषण ध्वनि. 
घनचक्कर-वि. चक्रम, मू्खे, उनाड. 
घनबेल-वि. वेलबुट्टीदार. [ चंदन. 
घनसार-पु. कापूर, पारा, पाणी, बुधग्रह, 
घना-वि. दाट, पुष्कत्ठ, घनिष्ठ, भरीव, दाट 

पालवी असलेला, दाट बस्ती असलेला. 
घनाधन-वि. दुष्ट, एक संधि, दाट.-पु. इंद्र, 

उन्मत्त हत्ती, वर्षणारा ढग- 
घने-वि. पृष्कछसे, अनेक. 
घनेरा-रे-वि. अतिशय, पुष्कल्त. 
घनो-वि. दाट, गाढ, भरीव. 
घन्नई-स्त्री. मडक््यांची नाव. 
घपची-्त्री. दोन्ही हातांची मजबूत पकड. 
घपला-पु. मिश्रण, गडबडगुंडा, घोटाका. 
घबराना-कि.अ.घाव रणें ,किकतंव्यमूढ होणें, 

उतावीछ होणें, मन न लागणें.-करि. स. 
व्याकूछ करणें, हैराण करणें, किकर्तव्य- 
मूढ करणें.. [ उत्तावल्ेपणा, भीति. 

धघबराहट-स्त्री. व्याकुलता, किकतैव्यमूढता, 
घमंड-पु. घमेंड, जोर, भरंवसा, वृथा भिभान. 



अमकना 

धमकना-क्रि. अ. घमघम दब्द होणें, 
गरजणें.-क्रि. स. ठोसा मारणें. 

घमका--पु. तडाका, घमधम आवाज, ठोसा- 
घमघमाना-क्रि. अ. धमघम शब्द होणें. 

-क्रि. स. मारणें. [ढोलक्याच्रा आवाज. 
घसर-पु. गंभीर घोष, नगान्याचा किया 
चम्रस-पु. तीव्र उष्णता. 
घमासान-पु. भयंकर लढाई. 
घम्माका-पु. धडाका. 
धमाघम-स्त्री. धामधूम, घमघम आवाज. 

“-अ. घधमधम आवाजानें. 
घम्माना-क्रि. अ. उन्हांत तापणें. 
घममोई-स्त्री. बांबूला लागणारी कीड. 
घमोय-स्त्री. कांटेदार झुड़प. 
घर-पु. रहाणप्पाचें ठिकाण, जन्मभूमि, 

वंश, खोली, कारखाना, खण, कप्पा, 
लहान खब्ठगा, बीछ, छिद्र, कार्यालिय. 

घर आबाद होना-घरांत स्त्री येणें, घरांत 
अज्न-धान्य येणें. [ होणें. 

घर करना-निवास करणें, घ॒ुसणें, प्रिय 

( चित्त, मत या आँखमें ) घर करना- 
फार पसंत असणें. 

घरका-आपला, स्वतःचा, आपसांतला. 
घरका न घाटका-ज्याचें राहण्याचें ठिकाण 

निश्चित नाहीं असा, निकामी.- 
घरका उजाला-कुलदीपक. 

घरके घर रहना-लाभ किवा हानि न होणें. 
घरके बाढ़े-धरांत बढाया मारणारा. 
घरघाद-अवस्था, ढब. 
घर घालना-घर बिघडविणें, कुछाला करूंक 

लावणें, वह करणें, कुमार्गास लावणें. 
घर फूक तसाशा फरना-व्याली खुशा- 

लींत पैसा उडविणें. 
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चरिया 

घर फोड़ना-घरांत भांडणें लावणें. 
घर बसना-लग्न होणें,घरांत धनधान्य थेणें. 

घर बैठना-घरांत बसणें, एकाद्या स्त्रीचें 
लग्न केल्याशिवाय एकाद्या पुरुषाकडे 
पत्नी म्हणूतर रहाणें. 

घरसे-पासून, पति, पत्नी. 
घर बेठे-कांहीं काम न करतां. 
घर गहस्थी-गिरस्ती-स्त्री. घर संसार. 
घरघराना-क्रि. अ. घरघरणें, खरखरणें. 
घरघाल, घरघालन-वि. कुछाास कलंक 

लावणारा, घर बिघडविणारा, कुंछटा. 
घरजाया-पु. गुलाम, दास, सेवक. 
घरनाल्ू-स्त्री. एक तोफ. 
घरनी-स्त्री. पत्नी, गृहिणी. 

घरफोरी-डी-स्त्री. घरांत भांडणें छावणारी, 
घरबसा-पु. उपपति, पति. 
घरबसी-स्त्री. रखेली. 
घरबार-पु. रहाण्याची जागा, स्वतःची 

संपत्ति, घरदार, संसार. 

घरबारी-पु. संसारी, मुलेंबाढें असलेला, 

घरमकर-पु. सूर्य. [ गृहस्थ. 
घरवात-स्त्री. घरांतील सामान किवा 

संपत्ति, संसार. 
घरवाला-पु. घराचा मालक, नवरा. 
घरवाली-स्त्री. बायको. 
घरहाँई-स्त्री. चुगलखोर स्त्री, घरांतील 

भांडण लावणारी किवा फूट पाडणारी 
घरा, घड़ा-पु. मोटी घागर. [ स्त्री. 
घराऊ-वि. घराशी संबंध ठेवणारें, आपलें. 
घराती-पु. रूग्नांत वधुपक्षाकडील लोक. 
घराना-पु. घराणें, वंश. 
घरामो-पु. कौले चाछणारा. 
घरिया-स्त्री. मूस. 



चरीक 

घरीक-अ. क्षणभर. 
घरू, घरेलू, घरैया-वि. पात्गीव, खाजगी, 

घरीं तयार केलेलें, घराशी संबंध असलेलें. 
घरोंदा-धा-पु. घरकुल, लहानसें घर. 
घ॒र्रा-पु. एक प्रकारचें अंजन, घशांत होणारा 

घरघर आवाज. 
घर्राठा-पु. घोरणें. [ सुटणें, मारपीट होगें. 
घलना-क्रि. अ. सुटून पडणें, गोछी वा तीर 
घलाघल-ली-स्त्री. मारपीट. 
घलुआ-पु. योग्य वजनापेक्षां जास्त दिलेली 
घबद-स्त्री. घोंस, घड (फछांचा ). | वस्तु 
घवरी-स्त्री. घोंस. 
घसखुदा-वि. गवत कापणारा, मूर्ख. 
घसना-क्रि. अ. घासणें, चोल्णें. 
घसिटना-क्रि. अ. ओढलें जाणें. | णारा. 
घसियारा-पु. गवत विकणारा, गवत आण- 
घसीट-स्त्री. घाईनें लिहिणें, घाईनें 

लिहिलेला लेख, ओढ.-वि. खरडलेला, 
घाईनें लिहिलेला, 

घसीटना-क्रि. स. फरपटत नेणें, घाईनें 
लिहन पूरें करणें, एकाद्या कामांत जब- 

घसीला-वि. गवताछ. [ रदस्ती ओढएणें. 
घस्सर-वि. खादाड. 
घस्सा-पु. धक्का. 
घहनाना-क्रि. अ. घणघणणें. 
घहरना-राना-क्रि. अ. गंभीर शब्द करणें. 
घहरानो-स्त्री. गंभीर घोष. 
घहरार-पु. गर्जना.-वि. गर्जेना करणारा. 
धो, धा-स्त्री. बाजू, दिशा 
घोघरा-पु. परकर 
घोटी-स्त्री. गढा, कंठ, लहान घंटा. 

घोटो-पु. चैत्रांत गाईलें जाणारें एक गाणें. 
घोह-पु. बाजू, कडे. 
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घाइ-पु. घाव, जखम. 
घाइरू-वि. घायालठू, जखमी. 
घाई-स्त्री. बेचक (दोन बोटांमघील), घाव, 

पाण्यांतीक भोंवरा, कड़े, फसवणूक. . 
घाईन-स्त्री. हिमतुषार, दव. 
घाऊ, घाव-पु. घाव. 
घाऊघप-वि. गुप्चुप गिछंकृत करणारा, 
घाएँ-अ. बाजूला: [ प्रसिद्ध पंडित. 
घाघ-वि. घू्त, हुशार, गोंडा येथील एक 
घाघरा-पु. मोठा परकर. 

घाट-वि. थोडें.-पु. सत्संग, नदीचा घाट, 
पव॑तांतील उंच सखल मार्ग, दिशा, तत्हा, 
तलवारीची धार, डोंगर, मानेचा 
कांटा. -स्त्री. कपट, वाईटपणा. 

घाट घाटका पानो पीना-चबारागांवर्चे 
पाणी पिणें. 

घाटवाल-पु. घाटावरील ब्राम्हण, पंड्या. 
घाटा-पु. हानि. .[ किंवा राखून ठेवणें. 
घाटारोह-पु. नदीकांठची जागा अडविणें 
घाटि-वि. न्यून, थोडें स्त्री. नीचकर्म, पाप. 
घाटिया-पु. गंगापुत्र, नदीकांठचा उपाध्याय... 
घाटी-स्त्री. दरी. [-स्त्नी. डावपेंच, रंग ढंग. 
घात-पु. प्रहार, वध, अहित, गुणनफल. 
चघात लगना-संधि सांपडणें. 
घात लूगाना-युक्ति करणें. [ शोधपणें. 
घातमें होना-सूड उगवण्याची संधि 
घातक, घातको-पु. घातकी. 
घातिनी-वि. घात करणारी. 
घाती-वि. घात करणारा. 
घान-पु. एक वेक शिजवितां येण्याइतकी 
घाना-क्रि. स. मारणें. [वस्तु, प्रहार. 
घास-पु. ऊन. 
घामड़-वि. उन्हानें व्याकुछ (पशु ), सूखे. 



चाय-पु. जखम. 
छायक-वि. नाश करणारा. 
घक्बल-वि. घायात्ठ, जवमी. . [ घालठणें. 

धार, घाला-पु., धार, मापापेक्षां थोडें वर 
घाल न गिनना-तुच्छ मानणें. 
घलक-पु. मारणारा. 

. घालना-कि. स. आंत ठेवणें, फेंकर्णें, 
नाश करणें, ठार मारणें. 

घालमेल-पु. स्नेह, वस्तुंचें मिश्रण. 
घाव-पु. ब्रण. [डागष्या देणें. 
घाव पर नसक  छिड़कना-दुःखावर 
घाब पूजना या भरना-जखम बरी होपणें. 

घावरिया-पु. शस्त्रवेचय. 
घास-स्त्री. गवत, चारा. 
घास काटना-खोदना-छीलना-व्यर्थ काम 

करणें, तुन्छ काम करणें. 
घासफूस, घासभूसा-गवतबिवत. 
घिअ, घिउ-पु. तूप. 
घिणघी-स्त्री. रडतांना येणारी उचकी, 

भितीमुछें बोलतांना अडखढ्णें. 
घिघियाना-क्रि. अ. करुण स्वरानें प्रार्थना 

करणें, ओरडरणें. 
घित्रपिच-स्त्री. जागेची अडचण, गर्दी. 

-वि. गिचमिड, अस्पष्ट. 
घिन-स्त्री. तिरस्कार, किक्स. [ करणें. 
घिनाना-क्रि. स. तिरस्कार करणें, घृणा 
घिनावना, घिनोना-वि. तिरस्कृत. 
घिनौरो-स्त्री. एक पावसातछी किडा. 
घिय-पु. तूप. 
घिया-स्त्री. दुधी भोपका: 
घियाकश-पु. किसणी. [ घोसाढें, 
घिया, घिया तोराई, घिया तोरी-स्त्री. 
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घुटना टेकना 

गराडा पड़णें, एकत्र होणें. 
घिरनो-स्त्री. गराडा, चक्कर. 
घिराई-स्त्री. घेरा, परिघ, वेढा, गुरें 

चरावयास नेण्याचें काम किवा मोबदला. 
घिराव-पु. घेरण्याची किया, घेरा. 

घिर्राना-क्रि. स. ओढणें, केविलवाणें बोलणें. 
घिल्लौना-पु. वाढ़वा, धार (द्रव पदार्थाची). 
घिसना-क्रि. स. घासणें. [ भेटी- 
घिसघिस, घिसपिस-स्त्री. घासाधिस, गांठी 
घिसवाना-क्रि. स. घासविणें, उगाद्वून घेणें. 
घिसाई-सरत्री. घासणावत्ठ, घासण्याचें काम, 
घिस्सा-पु. धक्का, रेटा. 

घिस्सा पट्टी-कपट, धोका. 
घींच-स्त्री. मान, गर्दन. 
घी-पु. तूप- 
घीके दिये जलाना-आनंदोत्सव करणें. 
घीकुवार, धीोगुवार-स्त्री. कोरफड. 

(पांचों उँग्रलियों।) घीमें होता-चैन होणें, 
लग्गा साधणें. 

घ्॒ इंया- स्त्री. अकृच्या मुत्या. 
घ् घचो-स्त्री. गुंज. 
घुघनी-स्त्री. घुगन्या. 
घुघराले-रे-वि. कुरत्े. 
घुंघरू-पु. धुंगरू, गव्लयांतील घरघर शब्द, 
घुंडो-स्त्री. बटन, गोछी, हातापायांतीरू 

कडयांच्या तोंडाजवक्कील गोल गोवा. 
घुग्घो-स्त्री. कुंची. 

चुग्घू-9. घुबड, 
घुघुआना-क़ि. अ. गुरगुरणें, गूं गूं करणें. 
घुटकना-क्रि. स. घोट घोट पिणें, मिक्णें. 
घुटकी-स्त्री. अन्न नलिका. 

घुटना-पु. गुडघा. -क्रि. अ. अडखछणें. 
घुटना टेकना-घुडघे टेक, वश होणें. 
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घुटघुट कर मरमा-इवास घुटमक्ून मरणें. | घुमड़-स्त्री. पावसांच्या ढगांचा जमाव. 
घुटा हुआ-वि. पक्का, चकाख. 
घुटनना-पु. पायजमा. 
घुटरू-पु. गृढघा. [ करविणें. 
घुटवाना-क्रि. स. घोटविणें, हजामत 
घुटाई-स्त्री. घोटण्याची क्रिया, घोटणावक्, 
घुटाना-क्रि. स. घोटवून घेणें. 
चुट्टी-स्त्री. लहान मुलांना द्यावयाचें औषध, 
घुटुकन, घुटुरुबन-अ. रांगत. 

घुड़ (र) कना-क्रि. स. धमकावलों. 
घुड़की-स्त्री. धमकी. 
घुड़चढ़ा-पु. घोडेस्वार. 
घुड़चढ़ी-स्त्री. वरानें घोड्यावर बसून 

वधृगृहीं जाण्याची पढत, एक तोफ. 
घुड़दौड़-स्त्री. घोडदौड, मोटी होडी, एक 

प्रकारचा जुगार (रेस) 
घुड़नाल-स्त्री. एक तोफ 
घड़सवार-पु. घोडेस्वार 
घुड़साल-स्त्री. घोडशाक्रा. 
घुन, घुना-पु. बरड, टोके, वाब्यवी, घुणा. 
(गेहूँके साथ) घुन पीसे जाना-सुक्या 

बरोबर ओलें जछणें, 
घुनघुना-पु. खुललखुक्रा. 
घुनना-क्रि, अ. लाकडाला वाल्ववी लागणें, 

आंतत्या आंत जिजएणें 
घुनाच्छ (क्ष) र-लाकडाला वाह्ववी लाग- 

ल्याचें चिन्ह झिजणें. 
घुन लगना-कीड लागणें, आंतल्या आंत 
घुन्ना-विं. घुम्या, मनांत आढी बाव्ठगणारा. 

घुल्नाना-क्रि. अ. मौन होणें. 
घुप-वि. गडद (अंधारा ), निबिड अंधकार. 
घुमकक््कड़-वि. फार फिरएणारा. 
धुमटा-पु. चक्कर, घेरी. 

घुमड़नता-तक्रि, अ. पावसाचे ढग आकाश्यांत 
जमणें, एकत्र होणें. 

घुमड़ी-री-स्त्री. मूर्च्छा, तिरीमिरी. 
घुमना-वि. अधिक फिरणारा. 
घुम ( मम ) रना-क्रि. अआ. ठग एकत्र येणें, 

मोठा आवाज करणें, फिरणें. 
घुमाना-क्रि. स. फिरविणऐें, प्रवृत्त करणें, 
घुमाव-पु. चक्कर, रस्त्याचें वछण. 
घुमाव फिरावकी बात-आडबछणानें 
घुमावदार-वि. घेरेदार. [ बोरूणें. 
घुमुर-अ- घरघर (आवाज). 
घुरकना-क्रि. स. दटावणें, भीति दाखविणें. 
घुरघुरा-पु. रातकिडा, चिलटें, डांस, 
घुरघुराना-क्रि. अआ. खरखर आवाज होणें. 
घुरबिनिया-स्त्री. रस्त्यावरील केरकच- 

च्याच्या ढिगांतून (धान्य, कागद, कपडे 
वगैरे ) उपयुक्त वस्तु गोछा करण्याचा 
घदा. 

घुल(र)ना-क्रि.आ. झुरणें, विरघढणें, 
जर्जर होणें, ढवत्ठलें जाणें, मिसर्णें 
दबत नरम होगें, दुबेल होणें, व्यतीत 
होगें [ गोष्टी करणें 

घुल घुल कर बातें करता-मित्ठून मिसक्वून 
घुला हुआ-वुद्ध. 
घुल घुल कर कोटा होना-झिजून शझिजून 

फार अशकक््त होणें. 
घुल घुल कर मरना-झिजून झिजून मरणें. 
घुलवाना, घुलाना-क्रि. स. विरघढ्ठविणें, 

वित्तव्वविणें, चघकणें, सुरमा लावविणें 
घुलावट-स्त्री. मिसक्णें, एकजीब होणें 
घुसना-क़ि. अ. आंत शिरणें, टोचऐें, अधि- 

काराशिवाय एकाद्या कामांत भाग घेणें 
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घुसपेठ-सत्री. प्रवेश, घेरना-क्रि. स. घेरणें, ग्रासणें, जनावरांता 
घुसरा, घुसरेला-वि. धूसर, अंधुक, भरलेलें. |. चारणें, खुशामत करणें 
घुसाना-क्रि. स. शिरविणें, टोचणें. घेरा-पु. वर्तुठ़, आवार, वेढा 

घसेड़ना-क्रि, स. खुपसणें, टोंचणें. घेवर-पु. घिवर (पक्वान्न ) 
घैया-पु. गाईच्या स्तनांतुन सरब्ठ तोंडांत 

पडणारी दुधाची धार. -स्त्री. बाजू. 
घेर-रू-रो-पु. अपकीति, चहाडी. 
घोंघा-पु. शंख, शंखाच्या आकाराचा एक 

किडा. -वि. मूर्ख, नि:सार. 
घोंघावसंत-महामूर्ख [ पचविणें. 
घोंटना-क्रि. स,. एक एक घोट पिणें, 
घोंपना-क्रि. स. घुसविणें, टोचविणें, वेडें- 

वाकर्डे शिवणें. 
घोंसला, घोंसुआ-पु. पक्ष्याचें धरटें. 
घोखना-क्रि. स. घोकएणें. 
घोटना-कि. स, वाठणें, अभ्यास करणें, 

दाबणें (गढ्ा), चकचकीत करणें. 
घोटवाना-क्रि. स. घोटवून घेणें. [ कापड. 
घोटा-पु. बत्ता, घोटण्याची क्रिया, चमकदार 
घोटाई-स्त्री. घोटणावद्ठ, घोटण्याची क्रिया. 
घोटाला-पु. घोटाछा, गडबड. 
घोट्-वि. घोटणारा. 
घोड़ा-पु. घोडा. [घोडयाल वेगानें पक्रविणें. 
घोड़ा उठाना, घोड़ा डालना, घोड़ा फेंकना- 
घोड़ा निकालना-घोड्याला शिकबून 

स्वारीच्या योग्य बनविणें. 
घोड़ा बेचकर सोना-मिर्घोर निजणें, 

घणा-स्त्री. तिरस्कार घोड़ानस-स्त्री. टांचेच्या वरची भोदी शीर 
घ॒तकुमारी-स्त्री. कोरफड. घोड़िया-स्त्री. लहान घोडी, खुंटी, घोड़ा 
घंटा-पु. डुकराचें पिल्लूं. (तुरईच्या खालचा), घडवंची' 
घेघा-पु. अश्ननलिका, गंडमाक्ा घोर-वि. भयंकर, दाट, खोल, वाईट 
धेर-पु. घेर, परिघ. [ पसारा, खुशामत. | घोस-पु. खुंटा, घोड़ा. [ पुष्कछ्, कठीण 
घेरघार-स्त्री. वेढा घालण्यावी क्रिया, | घोरिला-पु. खेल्लांतीलू घोडा 

घेँघट-पु. ब्रखा, पडदा. 
घेँघर-पु. केसांचें नागमोडी वत्ठण, 
घेंघरवारे-ले-वि. कुरल्ठे. 
धें ट-पु. घोट. 
घेँ टना-क्रि. स. पिणें, गिछणें, घोट घेणें. 
घूँ टी-स्त्री. बाकमोढी, बाकगुटी. 
घेँ सा-पु. ठोसा. 
घूआ-पु. बुलबुल इत्यादि पक्ष्यांना खावयास 

घालतात तो किडा, बोरूचें फूल. 
घूक-पु. घुबड. 
घूध-स्त्री. शिरस्त्राण, 
घूमना-क्रि. अ. फिरणें, प्रवास करणें, परत 

येणें, वक्णें, उन्मत्त होगें. 
घूम पड़नता-एकाएकी रागावण्ें. 

घर, घूरा-पु. उकिरडा. 
घ्रे पर मोती डालना-रत्न उकिरड्यावर 

फेंकणें, गाढवापूढें गीता बाचणें, 
घूरना-क्रि. अ. टवकारून पाहणें, फिरणें. 
घ्रा-पु. कचन्याचा ढीग. 
घूमि-अ. चक्कर खाऊन. 
घुभित-वि. चक्कर खाल्लेलें. 
घूस-स्त्री. लांच, घूस 
घूसलोर-वि. लांचखाऊ 
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घोरी-स्त्री. अघोरी (एक पंथ). 
घोल-पु. मिश्रण. 
घोलना-क्रि. स. मिश्रण करणें, घोक्णें. 
घोषणा-स्त्री. घोषणा, गर्जना, दवंडी. 
घोसी-पु. गवछी. 
घोौद-पु. फछांचा घड. 
घौदा-वि. घायाल्व. 
घाण-पु. वास, हुंगणें, नाक. 

[डः | 
झू-पु. वास धेण्याची शक्ति, सुगंध, भैरव, 

क वर्गातील शेवटवें अक्षर. 

[च] 
चंग-स्त्री. डफाच्या आकाराचा एक लहान 

बाजा, पतंग.-पु. गंजिफाचा एक रंग. 
चंग चढ़ना या उमहना-जोर होपणें. 
चंग पर चढ़ाना-अनुकूल करून घ्ें. 
चेंगना-क्रि. स. कसणें, ओढणें, ताणणें. 
चंगा-वि. निरोगी, चांगला, निममव्ठ. 
चंगु-पु. मूठ5 (हाताची ), पंजा, पकड, 
जलंगुल-पु. पंजा (पशु किया पक्ष्याचा ) , वस्तु 

उचलताना होणारा पंजाचा व बोटांचा 
चंगुलसें फेंसना-काबूंत येणें. [ आकार. 
चेंगेर-री-लो- स्त्री. बांबूची रुंद टोपली, 

परडी, पाछ॒णा, पखाल.. [ हरीण. 
चंच-चु-स्त्री. चोंच. -पु. एरंडाचें झाड, 
चंचरीक-पपु. भुंगा. [ वर्णवृत्त- 
चंचला-स्त्री. लक्ष्मी, वीज, पिंपछ, एक 
चंचोरता-क्रि. स. चोखणें. 
चंट-वि. हुशार, धूत. 
चंड-वि. उद्धट, प्रखर, बलवान, कठिण, 

रागीट.-पु. उष्णता, एक यमदूत, काति- 
चंडता-स्त्री. बढ, उग्रता. [केय, एक दैत्य. 

चंद्रिका 

संडाई-स्त्री. घाई, जबरदस्ती. 
चंडावल-पु. श्र छिपाई, पहारेकरी, 

पिछाडीचें सैस््य. [ अफूचा धूर. 

चंडू-पु. निशा येपष्याकरितां ओढावयाचा 
चंड्खाना-पु. चंडू चरस वगैरे पिप्पाचें 

ठिकाण. 
चंड्खानेकी गप्प-निशेतील बडबड, अगर्दी 
चंडबाज-पु. चंडू पिणारा. [ खोटी गोष्ट. 
चंड्ल-पु. तपकिरी रंगाचा एक पक्षी. 
चंडोल-पु. एक प्रकारची पालखी. 
चंद-वि. थोंडेसें.-पु. चंद्र, एक प्राचीन कवि. 

चंदक-पु. चंद्र, चांदणें , चंद्रकोर, एक मासा, 
टीक (नथेची ), एक चंद्राकार शिरो- 

चंदन-पु. चंदन, उटी. [ भूषण: 
चंदनहार-पु. चंद्रहार. 
खंदना-पु. चंद्र 
अंदनो-स्त्री. चांदणें. 
चंदनोता-पु. एक प्रकारचा परकर. 
चंदरोजा-वि. अस्थाई, थोड्चा दिवसांचा, 
चेंदला-वि. टक्कल असलेला. 
चंदवा-पु. लहान मांडव, गोल चकत्ी, 

भोराच्या पिसायावरील डोढ्ा- 
चंदा-पु. वर्गणी, चंद्र. 
चंदावल-पु. सैन्याची पिछाडी. 
चंदिनी-स्त्री. चांदरणें. [ चांदकी- 
चेंदिया-स्त्री. टाव्टू, कवटी, लहान पोढ्ी.- 
चंदोवा-पु. पाहा चँदवा, 
चंद्रमा-पु. चंद्र, कापूर. 
चंद्रवधूटी-स्त्री. मखमाली किडा. [तलवार 
चंद्रहास-पु. रावणाच्या तलवारीचें नांव,. 
चंद्रा-स्त्री. तंद्री (मरणाच्या वेहछलची). 
जंद्रिका-स्त्री. चांदणें, मोराच्या पिसान्या- 

वरील डोढा, वेलदोडा, जुई किया 



चमेली, एक देवी, एक' वर्णवृत्त, बिंदी. 

अंपई-वि. चाफ्याच्या रंगाचें. 
अंपतत-वि. गुप्त, पसार, पलालेला. 
अंचत होन-गुप्त होणें, पसार होणें. 
आपना-क्रि. अ. दबणें, व्याकुछ होणें. 

-क्रि. स. दाबणणें. 
आअंपा-पु. चांफा, रेशमी किडा, प्राचीन 

अंग देशची राजधानी, एका जातीचें 
केछें, घोडयाची एक जात. 

चेंबर-पु. चवरी. 
चंवरढार-पु. चवरी ढाव्ठणारा सेवक. 
च्ष-अ. आणि, पुन्हां, सुद्धां--पु. कासव, 
अउर-पु. चवरी. [ चंद्र, चोर, दुजेन- 
चउहूदट, चोहटटा-पु. चौक, बाजार. 
अक-पु. चक्रवाकपक्षी, चक्र, खेडें, अधिकार, 

जमिनीचा मोठा भाग.-वि. भरपूर, 
चकई-सत्री. चत्रवाकी,एक खेल्णें.[भ्रमिष्ट. 

चकचकाना-क्रि. अ. थेंबें थेंब बाहेर येणें, 
चकचाल-पु. फेरा, भ्रमण. [ भिजणें. 
चकचून-वि. चूर केलेलें. 
चकचोंध-स्त्री. चकचकाट. [ विणें. 
अकर्चोंघना-क्रि. अ. दिपणें.--क्रि. स. दिप- 
चकड़बा-पु. भांडण. 
चअकडोर-स्त्री. चकरीला गुंडातललेला दोरा. 
चकतौ-स्त्री. ठिगढ, ( कातडें, कापड, वर्गरे 

मधून कापून घेतलेला) गोल किवा 
चौकोनी तुकडा. [ लावणें. 

बादलमें चकती लूगाना-आकाशाला ठिगत् 
अकत्ता-पु. रकक्तविकारामुक्लें अंगवर पड- 

लेले काछे डाग, गांध, दांतानें चाव 
ल्याचें चिन्ह, अकबराच्या वंशाचा मूत्ठ 
पुरुष, 

अकना-क़ि. अ. चकित होणें, साशंक होणें. 

न है७र२ ०» सक्कबा 

घकताचूर-वि. चक््काचूर, दमलेला. 
चकफेरी-स्त्री. फेरा. 

चकमंदी-स्त्री. जमिनीची वांटणी करणें. 
चकमा-पु. धोका, नुकसान. 
चकर-पु. चक्रवाक पक्षी, फेरा- 
चकरबा-पु. कठिण स्थिति, बखेडा. 
चकराना-क्ि. अ. चक्कर येणें, भ्रमिष्ट 

होणें, घाबरणें.--क्रि. स. आश्वर्यव्कित 
करणें. [ अस्थिर. 

चकरी-स्त्री. फिरकी, जातें.- वि. चंचल, 
चकली-स्त्री. सहाण, रहाट. 
चकलेदार-पु. एकाद्या प्रदेशाचा कर वसूल 

करणारा अधिकारी, जमावंदी अधि- 
चकल्लस--स्त्री. कटकट, द्विधावृत्ति. [कारी. 
चकवा-हा-पु. चक्रवाक, उपासक, विरही. 
चका-पु. चाक, चक्रवाक. 
चकाचक-अ. भरपूर.-वि. खूप भिजलेला. 
चकाचौंध-स्त्री. दीप्ति. 
चकाव-पु. चत्रव्यह. 
चकित-वि. विस्मित, हैराण, भ्यालेला, 

भित्रा. -पू. भीति, कंप, 
चकितबंत-वि. आइचर्ययुक्त. 
चकुला-पु. चिमणीचें पिल््ल्. 
चकोटना-क्रि. स. चिमटा घेणें. 
चकोतरा-पु. ईडलिब्. 
चकोर-पु. चातक पक्षी, एक वर्णवृत्त. 
चक््क-पु. चक्रवाकपक्षी, कुंभाराचें चाक. 
चकक््कर-पु. फेरा, चक्र, वर्तुछ, चक्राकार 

भ्रमण, पेंच, चक्कर, पाण्यांतील भोंवरा. 
चक्कर काटना-चकरा मारणें, वाटोले 

फिरणें. 
चक््कवई-वि. चक्रवरति, सार्वभौम राजा. 
चकक््कवा-पु. चक्रवाक. 



खक्का-पु. चाक, चाकाज्या आकाराची 
गोल .वस्तु. 

चअक्की-स्त्री. जातें, वीज, गुडघ्यावें गोरू 
अकक्की पीसना-कठिण परिश्रम करणें. [हाड. 
खकक्-पु. चाक्. 
चक्क-पु. चक्रवाक, गाडीचें चाक, कुंभाराचें 

चाक, तेल्याचा घाणा, वर्तुछ, सुदशन, 
सूयमंडक्ू, फेरा, पाण्याचा भोंवरा, 
पवन चक्की, चकव्यह, सैन्य, समूह, 
विमान, आज्ञा, राष्ट्र, प्रांत, क्षितिज, 
नदीचें वाकण, वाटोछा पदार्थ, शालि- 
ग्रामावरील वर्तुछ, ढोंग- 

चख-पु. डोढ्ठा. [ वाईट, दुष्ट. 
चख-स्त्री. भांडण, आरडा ओरड. -व्रि. 
चखचख-स्त्री. बोलाचाली. तंदा. 
चखना-क़ि. स. चाखणें. 
चलाचखी-स्त्री. वेर, भांडण. 
चखाना-क़ि. स. चाखविणें. 
चख-पु. डोछा, चक्षु. 
चखोड़ा-पु. तीट, गालबोट. 
चगड़-वि. चतुर, चलाख, धूत्त॑. 
चग॒ताई-पु. तुर्कांचा एक प्रसिद्ध वंश. 
चगलाना-क्रि. स. चघक्रणें, चावणें. 
चचा-पु. चुलता. [ चुलत. 
चचियए-वि. चुलत्याप्रसाणें नातें असलेल, 
चचिया सास-चुलतसास् 
चचिया ससुर-चुलत सासरा 

: च््ींडा-पु. पडवल्ठ 
चचुलाई-स्त्री. पडवकछ् 
चचेरा-वि. चुलत. [ दाबन चोखणें 
चचोड़ (र) ना-क्रि. स. चोखणें, दँतानीं 
चढ-अ. तत्काकू, झटकन. -पु. डाग, 

जखसमेची खूण.-वि. चट्ट.-स्त्री. बोदें 

ग्ब्न ५ छ्३ -« 
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मोडतांना होणारा आवाज. 
चट करना-खाऊन चट्॒ट करणें. 
चटक-पु. एक पक्षी.-स्त्री. चमक, चपक्राई, 

जलदी. -वि.. चमकदार, झणभझणीत- 
चटकदार-वि. चमकदार, रुवकर, भड़क. 

चअटक (ख ) ना-क्ि. अआ. तडकणें, भांडण 
होणें, तडत्तडणें, कव्ययांचें फुलणे/चिडकें, 
जागोजाग फाटणें. -पु. थप्पड. 
ल)नी-स्त्री.खिट्टी,बोलट (दा राचा ). 

चटकमटक-स्त्री. नट्टापट्टा, शुगार. 
चटका (खा) ना-क़ि. स. तोडणें, बोटें 

मोडणें, वेगढें करणें, चिडविणें. 
(जूतियां) चटकाना-जोडे फाट्टेपर्यत्त 

फिरणें, वणबवण करणें, दारोदार हिंडणें. 
चटकारा-वि. चपल, चकचकीत, मिटकी. 
चअटकालोी-स्त्री. पक्ष्यांची रांग. 
चटकीला-वि. भडक, चमकदार, मजेदार. 
चदचटाना-क्रि.अ, तडतडणें, 
अटचटिया-वि. गडबडया. 
चटपटा-वि. मजेदार, झणझणीत. 
चटपटाना-क्रि.आ. तडतड़णें, 
चटपटिया-वि. चतुर, लटपट्या. 
चटसार, चटशाला-स्त्री. शाह्ठा. 

चऋटाई-स्त्री. चटई, चाटविष्याचें काम. 
चटाक-ख-पु. लाकूड मोडण्याचा आवाज. 
चटाका-ला-पु. कडाका, कडकड़ण्याा 

किवा मोडण्याचा आवाज. 
चटाना-क्रि.स. चाटविणें, लांच देणें, घार 
चटापटी-स्त्री. घाई. | छावणें, खावबिमें, 
चटावन-पु. उष्टावण. 
चटियल--वि. ओसाड ( मैदान ). 
चटी-स्त्री. शाहक्वा, ध्यान, विचार, ध्वनि. 
चदुरलू-वि. चपढ, सुंदर. 



चढोरा - रैछ्४ड - चंचल 

खटोरा-वि. खाण्याची चटक असलेला, | चतुरानन-पु. ब्रह्मदेव- 
चटटान-स्त्री. शिछा. | लारूचावलेला. | चतुरास-वि. चारी बाजू- 
खट॒टाबटटा-पु. लांकडी खेलणी, जादु- 

गाराज्या पिशवींतील रंगीत गोटशा. 
झक ही थेलीके चटटेबटटे-सारख्या योग्य- 

तेली माणसें. [ छावणें. 
चटटेबटटे लड़ाना-चहाडद्या सांगून भांडण 
चटटी-स्त्री. टांचेजवछ उघडा असलेला 

जोडा, नुकसान, यात्रेकरूंची उतरण्याची 
जागा. 

चटटू-वि. स्वादलोलप.-पु. दगडी खलबत्ता. 
चड्ढ़ी-स्त्री. कुरधोडीचा खेत, चडडी. 
चड्ढ़ी गोठना-कुरघोडी करणें,सत्ता स्थापणें . 
चढत-स्त्री. देवाला अर्पण केलेली वस्तु. 
चअछना-फ्रि.अ. चढणें, अधिक होणें, चढाई 

करणें, वाद्याची तार चढविणें, नोंद होणें, 
कर्ज होणें, सवार होणें, लिपणें. 

चअढ़बाता-क्रि. स. चढविणें. [वक्रिया. 
चढ़ाई-स्त्री. चढण, आक्रमण, चढण्याची 
चढ़ाउतरी-स्त्री. चढउतार. 
चढ़ा ऊपरी, चढ़ाचढ़ी-स्त्री. चढाओढ. 

चढ़ाना-क्रि.अ. चढविणें, अर्पण करणें, पिणें. 
चढ़ाव-पु. वाढ, चढण, प्रवाहाची उलट 

दिशा. [ दागिने, नैवेद्य, उत्तेजन- 
चढ़ाबा-पु. वर पक्षाकड्न नवरीला घातलेले 
चढ़ावा या बढ़ावा देना-उत्साह वाढविणें. 

चढ़ोत्री-स्त्री. पोथीपुडील मिक्कत, बिदांगी. 
चतुर-वि. वक्रगरामि, प्रवीण, धू्त, चपत्, 

चार. -पु. गिरदी, हत्तीखाना. 
चतुरंग-पु. बुद्धिबत्ल, चतुरंग सेना, सैन्याचे 

चार भाग (हत्ती, घोडेस्वार, रथी, 
पायदछ ) . 

चतुर (रा)ई-स्त्री. चातुर्य, घृतंपणा. 

चतुरासो-पु. चौन्याऐशीं. 
चदरा-पु. चादर, पत्रा, उंचावरूम पड- 

णारा नदीचा प्रवाह, सपाट व स्थिर 
असा जलपृप्टाचा भाग. 

चहर-स्त्री. पाहा चदरा'" 
चनखना-क्ि. अ. रागावणें. 
चना-पु. हरभरा. 
(नाकों ) चने चबवाना-नाकी नऊ आणएऐं', 
चप-वि. डावा. 
चपकन--रत्री. आंगरखा, कडी, कोयंडा. 
चपकना-क्रि. अ. चिटकणें, जुछलेलें असण्ें. 
चपकाना-क्रि. स. चिकटवियें. 
चपटा, चिपटा-वि. चपटा, दबलछेला. 
चपड़ा-पु.स्वच्छ केलेली लाख, लाल रंगाचा 

एक किडा. [ (बिल्यासह ) . 
चपड़ा (रा) स़न-स्त्री. शिपायाचरा पट्टा 
चपड़ा ( रा) सी-पु. पटटेवाला. 
चपत-पु. थप्पड, धक्का, | भारणें. 
चपतियाना-क्रि.अ. तोंडांत मारणें, चापट 
चपना-क्रि.अ. दबणें, लज्जित होणें. 

चपनी-स्त्री. लहान प्याला, कमंडल, 
भांडचाचें झांकण. [ मुंतागुंत झालेला. 

चपर (ड़) गटटू-वि. अभागी, अपयशी, 
चपरना-क्रि. अ. चोपडणें, भेटणें. 
चपरा-अ. झटपट. 
चपरास-स्त्री. पितछी बिल्ला(चपराशाचा). 
चपरि-अ. चपढ्ांईनें, चटदिश्ीं. 
चपल-वि. चपत्ठ, क्षणिक, उतावव्ठा,चलाख, 

विनाशी, चुकलेलें. -पु. पारा, मत्स्य, 
चातक, क्षय, काव्ठी मोहरी, चोर ओवा. 

अंचला-वि. चपछा.-स्त्री. एक छंद, वीज, 



चत्पना 

लक्ष्मी, जीभ, मच्य, बल पिपली. 
अपाना-क्रि, स. वाबविणें, 'छाजविएें, 
च्पेट-स्त्री. धक्का, थप्पड, दाब. 
चपेटना-क्रि, स. धमकावणें, पतविर्णे, 
चपेरना-क्रि. स. चेपणें, दाबणें. [दाबणें. 
ऋ्ष्पड-पु. लाकडाची साल, ढलपा. 
चप्पन-पु. तसराढ्े. 
खप्पल-पु. चप्पल, पायतण. 
चअप्पा-पु. चौथा भाग, थोडासा भाग, 

चार अंगुछें जागा, थोडी जागा. 
अप्पी-स्त्री. हातपाय रगडणें, चंपी. 
चअप्पू-पु, एकप्रकारचें बल्हे. 
अबाना-क्रि. स. चावणें. 
चबा चबाकर बातें करना--अडखछत बोलणें. 
चबेकोी चबाना-केलेलें काम पुन्हां करणें. 

. अबाव-पु. लोक निदा, बदनामी. [फरात्ठ. 
: अबेना-नो-पु. भाजलेलें धान्य, भेरछ, भत्ता, 
. चभाना-क्रि. स. खावविणें, भोजन करविगें. 
: चअभोरना-क़ि. स. बुडविणें, भिजविणें. 
* असकदमक-स्त्री. नट्टा पट्टा, दीप्ति, भड- 
* चमकन-स्त्री. चमके. [ कपणा. 

' जअमकना-क्रि. अ. चमकणें, उन्नति करणें, 
:.. वाढणें. [ भिवविणें. 
! अमकाना-क्रि. स. चकचकित करणें, 
” अमकीला-वि. चमकदार, भडक. 
: चमकौबल-स्त्री. चमकणें, चकचकीत. 

चमक्को-स्त्री. चंचल स्त्री. 
चसमगा[( गी )दड़-पु. वटवाघुल्ू. 
चमचम-स्त्री. एक प्रकारची बंगाली बर्फी. 
चमचमाना-क्रि. अआ. चमकणें. -क्रि. स. 

; चसचा-पु. चमचा, चिसटा. [ चमकबिणें. 
/ चमजूई-स्त्री. गोचीड, पाठ न सोडणारी 

चमड़ा-पु. कातडें, साल, . [ वस्तु. 
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चमड़ी-स्त्री. कातडें, साल. 
चमड़ा उधेड़ना था खींचना-कातडी लोंब- 

विणें, फार मारणें. 
चमड़ा सिश्लाना-कातडी कमावर्े. 

चसन-पु. बाग, रमणीय स्थान. 
चमर-पु. चवरी, वनयाय. 
चमरख-्त्री. कातड्याची गोल चकती. 
अमरौट-पु. चांभाराला दिलेला पिकाचा 
चअमरोटी-स्त्री. चांभारवाडा. [ भाग. 
अमरौधा-पु. चामडथानें शिवलेला ओबड 
चमला-पु. भिक्षापात्र. [ -धोबड जोडा- 
चमाचम-वि. चकचकीत. 
चसार-पु. चांभार. 
चमारिन-स्त्री. चांभारीण. 
चमारी-स्त्री. चांभारीण, चांभाराचें काम 
चमारी-स्त्री. चमेलीचें फूल व वेल. 
चमेली-स्त्री. चाफा, सोनकेत्ठ- 
चमोटा-पु वस्तयाला धार लावण्याचा 

कातंड्याचा जाड तुकडा. 
चमोटी-स्त्री. चाबूक, छडी, वस्तन्याला 

धार लावण्याचा कातडच्याचा तुकडा. 
चमोवा-पु. पाहा चमरौघधा.' 
चअम्मच-पु. चमचा. 
चयन-पु. संग्रह, निवड, रचणें, यज्ञा- 

करितां अग्निसंस्कार, आराम, गोक्वा 
(ढीग) करणें, स्थंडिल,नदीचा घाठ. 

चर-पु. गुप्त हेर, दूत, चालणारा 
, प्राणी, खंजन पक्षी, कौडी, मंग्रक्क 

ग्रह, संगव्ठवा र, वायु, झयूत, नदीकाठची 
ओली जमिन, चिखल, नदीच्या 
सध्यें बनलेलें बेट, -वि. खाणारा, 
चालणारा, अस्थिर. [ पाणवठा. 

चरई-हो-स्त्री. जनावराचा बांधलेला 



धरक 

चरक-पु. दूत, जासूद, पांच, वेद्यकझा- 
सत्राचे मुख्य आचार्य, चिमणा, वेरागी. 

चरकटा-पु. चारा कापणारा मनुष्य, 
कमी श्रतीचा मनुष्य. 

चरका-पु. लहानशी जलम, गरम धातूने 
भाजल्याचा डाम, नुकसान, कपट 

चरक्ष-पु. चाक, चरखा, गोफण, कुंमाराचें 
चाक, तोफ ठेवष्याची गाडी, एक 
शिकारी पक्षी, लाकूड किवा धातू कांत- 
प्याचें यंत्र, आकाश. [ भानगडीचें काम. 

सखरखा-पु. चाक, चरखा, रहाट. रीछ, 
चरखो-स्त्री. लहान चरखा, सूत रूप- 

टण्याची फिरकी, रहाठ- 

चरचना-कि. स. लेप लावणें, चर्चिणें, उटी 
लावणें, अनुमान करणें 

अरचराना-क्रि. अ. चरचरणें, वेदना होणें. 
-क्रि. स. तोडएें 

खरजना-क्रि. अ. बहकाविणें, अनुमान करणें. 
चरती-पु. धार्मिक उपवास न करणारा. 
चरन-पु. पाय. 
चरनपीठ-पु. खडावा. 
चरना-क्रि. स. चरणें,-क्रि. अ. हिडणणें. 
चरनि-स्त्री. चाल. [ -प्रु. काचा, 
शघरनो-स्त्री. कुरण, जनावरांना खाणें घाल- 

प्याचें भांडें, जनावरांचें खाणें. 
चरपट-पु. थप्पड, एक' वृत्त, उचल्या, 
चरपरा-वि. तिखट. [ बदमाश. 
चरपराहद-स्त्री. तिखटएणा, द्वेष, तिडीक. 
चरपौतो-स्त्री. मजा मारणें (दुसच्याच्यां 
चरफराना-क्रि. अ. चडफडणें. [ जिवावर). 
चरफराहि-क्रि. अ. चडफड करतात, 
चरब-बवि. तिखट. | चंचलता दाखवितात 
चरबन-पु. भेझ, भत्ता, फराछ 

चरबा-पु. नवकल: 
चरवो (बा)क-वि. चतुर, घीट, धूर्ते 
चरबी-स्त्री. चरबी, मांसांतील स्निगः्धांश. 
चरबी चढ़ना-लठठ होणें. 
चरबी छाना-लठठ होणें, मदांध होणें. 
चरम-वि. अंतिम, मागला, पश्चिमेकडचा, 

कनिष्ठ. -अ. नंतर 
चरमर-पु. चिवट किवा ताणलेल्या वस्तूता 

करे कर आवाज 
घचरमराना-क्रि. अ. कर कर शब्द होणें. 
चरवाई-ही-स्त्री. गुरें चारण्याची मजुरी, 

गुरें चारण्याचें काम. 
चरवाना-क्रि. स. चरविणें. 
चरवाहा, चरवैया-पु. गुराखी. 
चरस-पु. पखाल, जमीन मोजण्याचें एक 

माप, गांजाचब्या झाडाचा डिक, मोट, 
एक प्रकारचा पक्षी 

चरसा-पु. गाई म्हशींचे कातडें, कातड्थात्री 
मोठी पिशवी, मोट. [ शेती करणारा 

चरसी-पु. चरस पिणारा, मोटेच्या पाण्पानें 
चरागाह-पु. कुरण, गायरान. 
चराचर-वि. चलअचल, सजीवनिर्जीब, जग. 
चराना-क्रि. स. चारणें, गप्पा गोष्टींत 
चराव-स्त्री. बडबड, बकवा. [ गुंतविणें. 
चरावर-स्त्री. बडबड. 

चरिदा-पु. पशु, चरणारा प्राणी. 
चरित-पु. लीला, आचरण, काम, चरित्र, 

रहाणी, कृत्य. -वि. मिल्ठालेलें 

चरित्तर-पु. धृत्तपणाची वागणुक, नखरे» 
बाजपणा, ढोंग, नकक््कल. 

चरितायें-वि. कृतार्थ, तंतोतंत लागू पड- 
णारा, कृतकृत्य. 

चरो-स्त्री. चारा, कुरण, गायरान- 
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चर-पु. यज्ञाकरितां शिजविलेलें अन्न 
किवा त्याचें भांडें, कुरण, यज्ञ, 

घरेरा-वि. चरचरीत, ककंश, खडबडीत- 
चरेया-पु. गुराखी, चरणारा. 
चर्त्र-पु. आकाश, चरक, चाक, चर्खा, 

कुंभाराचें खाक, गोफण. [ दारू. 
चर्खो-स्त्री. रहाट, पाछृणा, चक्र, शोभेची 
चर्चक-पु. चर्चा करणारा. 
चर्चा-स्त्री.विचार, (चंदन, भस्म वगैरेचा ) 

देहावर लेप करणें, चर्चा. 
चर्ब-वि. गुल्वगु्ीत, चपतछ, जाड, स्थूछ. 
चर्राना-क्रि. अ. तडतडणें, जखमेला खाज 

येऊन दुखणें, चुरचुरणें, अतिशय इच्छा 
होगें, फाटणें. 

चर्री-स्त्री. चरखा, मर्मी लागणारी गोष्ट. 
चलचलाव-पु. प्रस्थान, प्रवास, मृत्यु. 
चलचूक-स्त्री. कपट. 
चलता-वि. चाल, प्रचलित, तरतरीत, 

हुशार, कार्यक्षम. [ छावणें. 
चलता करना-पतव्ठवून लावणें, मार्गाला 
चलता काम करना-कसें तरी काम करणें. 
चलता पुरजा-लटपटबा. 
चलता बनना-चालू लागणें. 
चलती-स्त्री. मानमर्यादा, प्रभाव, चलती, 

प्रगती, आदर. -वि. चाल. 
चलून-पु. चाल, रीत, चलन. 
चलनसार-वि. प्रचलित, टिकाऊ. 
अलना-क्रि. अ. चालणें, हालणें, निर्वाह- 

होणें, वाढणें, प्रभावी होणें, आरंभ 
होगें, चालूं असणें. टिकणें, लाग् होणें. 

(पेट ) चछना-जुलाब होणें, निर्वाह होणें. 
(सन) चलना-इच्छा होणें. 
चल बसना-मरणें. 
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चलनो-स्त्री. चाव्ठणी. 
चलाऊ-वि. मजबूत, तात्पुरता, 
चलाक-वि. चलाख. 
चलाका-सरुन्नी. वीज.- 
चलाचली-स्त्री. जाण्याच्री तयारी, पृष्कह 

लोकांचें एकंदम जाणें, निधण्याची वेक. 
-वि. निघावयास तयार झालछेला. 

चलान-स्त्री. अटक, एका ठिकाणाहून 
दुसन््या ठिकाणीं मार पाठविणें, आलेला 
माल, रवानगी. [ गमन, उतारा. 

चलाबा-पु. रीत, आचरण, बरोबरी, द्विरा- 
चलौना-पु. दूध ढवत्वण्याचा मोठा चमचा. 
चवज्नी-स्त्री. पावली. 
चया- स्त्री, एकदम चोहोंबाजूस वाहणारा 
चवाई-ऊ-पु. निदक, चहाडखोर. [ वारा. 
चबाव-पु. प्रवाद, बदनामी, निदा. 
चबेया-पु. पाहा “चबाई. 
चश्म-स्त्री. डोढा. 
चइसक-स्त्री. चश्मा, डोछयानें केलेला 

इशारा, भांडण, एक औषध,. ४ 
चश्मदीद-वि. डोठ्चानें पाहिलेलें, खरें. 
चदसनुसाई-स्त्री. धमकी. 
चश्मपोशी-स्त्री. दुसयाच्या दोषाकडे 

दुलेक्ष करणें, डोल्ठेझांक करणें. 
चब्सा-पु. चष्मा, झरा. 
चष-पु. डोढ्ठा. 
चघक-पु. मयाचा प्याला, मध, 
चषचोल-पु. डोछ्यात्री पापणी. 
चसक-स्त्री. पीडा, वेदना. 
चसकना-क्रि. अ. ठणकणें, वेदना होणें. 
चसका-पु. चटक, संत्रय, गोडी. 
चसना-क्रि. अ. चिकठणें. 
चस्पा-वि. चिकटबिलेलें, डकविलेडें, 
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अस्सी-स्त्री. फेफरें (रोग). - 
जहु-पु. नदीच्या आजूबाजूच्या खल्ग्यांत 

बनविलेला घाट. 
खहुक-कार-त्री. पक्ष्यांचा मधुर ध्वनि. 
चहकना-क्रि.अ. पक्ष्यांचें आनंदानें ओरडणें, 

किलबिल करणें, आनंदाच्या भरांत 
खूप बोलएणें. [ करणारा. 

चहचहा-पु. कलरव,थट्टा. -वि. उत्साहित 
चहुचहाना-क्ि.अ. चिवर्चिवणें, फार आनं- 

दानें बोलणें. 
घहनना-क्रि. स. चिरडणें, ताव देणें. 
चहुबच्चा-पु. हौद. 
चहुर-स्त्री. गडबड, शोभा, आनंदोत्सव. 

-वि. चुब्ठबुब्ठया, उत्तम. 
चहूरना-क्रि, अ. आनंदित होणें. 
चहुल-स्त्री. चिखल, आनंदोत्सव, शोभा. 
चहलक़दमी-स्त्री. सहल, शतपावली. 
चहलपहल-स्त्री. धामधूम, आनंदोत्सव, 
चहुला-पु. चिखल, गाव्ठ, [ शोभा. 
चअहार-वि. चार. 
'चहारदीवारी-स्त्री. आवाराची भित. 
चहारशंबा-पु. बुधवार. 
चहारुस-वि. एकचतुर्थाश. 
चहुँ, चहूँ-वि. चार, चारी. 
चहुंकना- क्रि.अ. दचकरणें. 
चहूटना-क्रि., अ. बिलगणें. 
चहेटना-क्रि. स. पिछणें, पतन मागें 
चहेता-वि. आवडता, प्रिय... [ लागणें. 
चहुती-वि. आवडठती, प्रियतमा. 
जअहोर (ड) ना-क्रि. अ. रोए एका जागेवरून 

उपटून दुसन्या जागीं छावणें, संभाछणें. 
चईं-वि. ठग, कपटी, उचल्या, हुशार. 
चोक-पु. धान्याच्या राशीवर रेघा ओढ- 
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ण्याची काठी. 
चॉकना-क्रि. अ. सील करणें, रह ठरविणें, 

ओकछखीसाठीं खूण करून ठेवणें. 
चोचर-रि-स्त्री. वसंत ऋतुंत गाइला 

जाणारा एक राग. 
चोचु-पु. चोंच, तोंड (व्यंग). 
चौटा-पु. मुंगढा, थप्पड. 
चेंटी-स्त्री. मुंगी. [ उम्र, संतुष्ट, श्रेष्ठ, 
चौड-स्त्री. टेकू, तीन इच्छा.-वि. प्रबल्ठ, 
चौडना-क्ति. स. खोदणें, उपटणें. 
चोडिला-वि. खोडकर, उद्धट, प्रचंड 
चोडी-स्त्री. नक्ककांडें. [ पृष्कछ. 
चोद-पु. चंद्र, एक दागिना.-स्त्री. ताल्टू. 
चदका ट्कड़ा-अत्यंत सुन्दर मनुष्य, 
चोदपर थूकना-महात्म्याला कलूक लावणें. 
(किधर) चोद निकला हे-अनपेक्षित भेट 

झाल्यावर म्हृणतात, 
चोदतारा-पु. बृट्रयाची मलमल, एक पतंग. 
चदना-पु. प्रकाश, चांदरणें. 
चोदनी-स्त्री. चांदणे, विछान्यावरची पांढरी 

चादर, चांदवा- [ चांदरणें. 
चोदनीका खेत-संद्राचें चहुंबाजूला पसरलेलें 
चार दिनकी चौदनी-थोडे दिवस मित्णारें 
चोदबाला-पु. कानांतील बाल्ठी. [ सुख. 
चोदमारी-स्त्री. भितीवर किवा कपडचावर 

चिन्ह करूत गोछी चालविण्याचा 
चोदी-स्त्री. चांदी. | अभ्यास. 
चोदीका जूता-ल्ंच. 
चोदी काटना-होना-पुष्ककछ पैसा मिल्ठविणें. 
चौप-स्त्री. दाब, धक्का, सामथ्यवान 

माणसापासून मिल्णारी प्रेरणा, बंदु- 
कीचा चाप. 

चोपना-क्रि. स. दाबणें, पकडींत चेपूनत 
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धरणें, बछकावणें, दाबून ठेवणें. 
चाई, चाऊ-पु. आवड. 
चाउर-पु. तांदूछ- 

चाक-पु. तडा, फट, चाक, रहाट, धान्याच्या 
राशीवर चिन्ह करण्याची काठी, वर्तुछू- 
-वि. मजबूत, दृढ, धट्टाकट्टा. 

चाकचक-वि. चारीही बाजूनें मजबूत, 
चाक चौबंद-वि. चलाख, मजबूत. [ सुरक्षित. 
चाकना-कि. स. हद दाखविणारी रेषा 

काढणें, सील करणें, ओक्ठक्लीकरितां 
चाकर-पु. नोकर. [ चिन्ह करणें. 
चाकसु-पु. कुब्ठीथ. 
चाका-पु. बतासा. 
चाकी-स्त्री. पाहा चक्की. 
चाक़्-पु. चाक्. 
चाख-पु. नीलकंठ पक्षी, चास. 
चाचर-रि-स्त्री. होढीचें एक गाणें, 

फाल्गुनांतील उत्सव. 
चाचरी-स्त्री. योगांतील एक मुद्रा. 
चाचा-पु. चुलता. 
चाट-स्त्री. चटक, प्रबल्ल इच्छा, खाण्याच्या 
तिखट व कुरकुरीत वस्तु, संवय- 

चाटना-क्रि. स. चाटणें, चाटून खाणें. 
चाटु-पु. गोडगोड गोष्टी, खुशामत, हांजी- 

हांजी. [ करणारा. 
चादुकार-वि,. खुशामत्या, हांजीहांजी 
चादुकारी-स्त्री. खोटी स्तुति, खुशामत. 
चाड़-स्त्री. पाहा चौड'. 
चाढ़ा-पु. प्रेमपात्र. 
चातक-पु. चक्रवाक. 
चातर-पु. मासे धरण्याचें जाढें, षडयंत्र. 
चातुर-वि. डोछ्याला दिसणारे, चतुर, 

खुशामती.-पु. चार चाकाची गाडी. 

चादर-स्त्री. चादर, पासोडी, पत्रा, भवधजा, 
माया, शरीर, पृष्पराशी (वाहिलेली). 

चादर निर्मल होना-निष्कलंक असणें, 
चानक-अ. अचानक, [पतितन्नता असणें. 
चाप-स्त्री. दाब, पायांचा आवाज, चाहुल. 

-पु. धनुष्य, धनुराशि, अर्धवर्तुछ. 
चआापल्स-वि. खुशामत करणारा. 
चापल्सो-स्त्री. खुशामत. 
चापो-पु. धनुर्धारी. 
चाफंद-पु. मासे धरण्याचें जाढें. 
चाब-स्त्री. दाढ, गजपिपछीच्या जातीचें 

एक रोपटें, भिजलेलें धान्य, बालकाच्या 
जन्मोत्सवाची एक रीत. 

चाबना-क्ति. स. चावणें, पोटभर जेवणें. 
चाबी-भो-स्त्री. चावी- 
चाबुक-पु. चाबुक, उत्साह देणारा शब्द. 
चाबुकसवार--पु. घोड्याला चालणें शिकवि- 
चाम-पु. कातड़ें. [गारा. 
चासके दाम चल्लाना-अन्याय करणें. 
चामर-पु. चवरी, एक वर्णवृत्त. 
चामोकर-पु. सोनें, धोत्रा.--वि. सोनेरी. 
चामुंडा-स्त्री. एक देवी, दुर्गा, 
चाय-स्त्री. चहा, चहाचें पान. 

चायपानी-चहापाणी, न्याहरी- 
चायक-पु. इच्छुक. 
चार-वि. चारांची संख्या, कित्येक, थोडेसें. 

-पु. गति, बंधन, जासूुद, दास, लोणपवचें, 
रीत, कृति, तुरंग. 

चार आखें होना-नजर भेट होणें. 
चारों फूटना-आंपकें होगें. 
चार चोद रूगना-चोपट शोभा वाढणें. 
चारखाना-पु. रेशमी चौकटी असछेला 

कपडा. 



चारजगाता 

चारजामा-पु. जीन, खोगीर. [ भित. 
जारदीवबारी-स्त्री. आवार, कोट, कुपणाची 
घारना-क़ि. स. चारणें. 
चारनावयार-अ. विवश होऊन. 

चारथाई-स्त्री. खाट. [शय आजारी होणें. 
चारपाई धरना-पकड़ना या लेना-अति- 
चारपाया-पु. चतुष्पाद, पशु. 
चारशंबा-पु. बुधवार. 
चारा-पु. चारा, गवत, उपाय, अधिकार. 
चाराजोई-स्त्री. फिर्याद, दावा. 
जारिअवस्था-पु. चार अवस्था. 
चघारिखानी-वि. अंडज, पिडज, स्वेदज, 
धारिपद-पु. पशु. [ उद्भिज. 
चारिभाति भोजन-पु. चार प्रकारचें भोजन. 
चआरो-वि. चालणारा, आचरण करणारा. 

-पु. प्रायदक शिपाई. 
चारु-वि. सुन्दर, प्रिय.-पु. बृहस्पति, केशर, 
चाल-स्त्री. गति, डाव, व्यवहार, हाल- 

चाल, प्रयाणाचा मुहूर्त, आकार, रीत 
ढब, कपट, बृद्धिब्लाचा खेछ, आंदोलन, 
चाहूल. -पु. छप्पर, पाणकावकछा, घर 

चालू चलना-कपट करणें, डाव टाकणें. 
चालूचलूून-पु. आचरण, वागणूक. 
चालढाल-स्त्री. आचरण, प्रकार, पद्धत. 
चालनो-स्त्री. चाहछण. 
चालबाज-वि. धूते, कपटी. 
चाला-पु. प्रस्थान, वधूचें पहिल्याप्रथम 

माहेराहुन सासरीं किवा सासरहुन 
माहेरी जाणें, प्रवासाचा मुह 

चालाक-वि. धुर्त, चतुर 
चालाकौ-स्त्री. हुशआरी, चलाखी, चाणाक्ष- 

पणा धूतंपणा, लच्चेगिरी, युक्ति 
चालान-पु. पाहा चलान 

हट गा 
चिचिनों 

चालिया, चालौ-वि. धूर्त, कपटी. 
चालोस-वि. चाढठीस. [ दिवसांचा समय. 
चालीसा-पु. चाव्ठीस वस्तूचा संग्रह, चाठीस 
चोवचोब-स्त्री. टुरटुर. 
चाव-पु. छालसा, प्रेम, शौक, लाड, आनंद. 
चावलू-पु. तांदुछुल, रत्तीचा आठवा भाग, 

भात, तांदछाच्या आकाराचें दाणे. 
चाहा (स) नी-स्त्री. पाक, चटक, नमु- 
चाष-पु. तास पक्षी, डोछ्छा. [ न्याचें सोनें. 
चआास-स्त्री. शेत. 
चासना-क्रि. अ. नांगरणें. 
चासा-पु. शेतकरी. 
चाह-स्त्री. इच्छा, प्रेम, आदर, जरूर, 

समाचार, मर्म. -पु. विहीर. 
चाहना-क्रि. स. इच्छा करणें, प्रेम करणें, 

मागणें, प्रयत्न करणें, पाहणें, शोधणें. 
चाहा-पु. बगढछ॒॑थचासारखा एक पक्षी: 
चाहि-अ. पेक्षां, च्यापेक्षां. 
चाहिए-अ. पाहिजे, योग्य आहे. 
चाहो-वि. आवडती. 

चाहे-अ. मन मानेल तसें, वाटेल तर, 
चिआऑ-पु. चिंचोका. [ होणार असेल तें. 
चिऊँटा-पु. मुंगत्ठा. 
चिऊंटी-स्त्री, मुंगी. 
चिऊेंटीकी चाल-मंद चाल. 
चिऊंटीके पर निकलना-मृत्यु येण्यासारखें 

कांहीतरी काम करणें. [ लहान मूल. 
चिगना-पु. कोंबडीचें पिलूं, पक्ष्याचें पिलू, 
चिघाड़-स्त्री. हत्तीचें ओरडणें, आरोछी, 

चीत्कार. 

चिघाड़ता-क्रि. अ. आरोछ्ठी ठोकणें, गर्जणें, 
(श्वापदांचें ) चीत्कार करणें. 

चिचिनी-स्त्री. चिंचेतें झाड, चिंच. 
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खिजा-पु. पुत्र. 
चखितन-पु. पाहा चितवन'. 

खितना-क्रि. स. ध्यान करणें, स्मरण करणें 
विचार करणें, चिंतणें. -स्त्री. स्मरण, 
चिता: [ विचार 

सितबन-पु. चितन, वारंवार स्मरण, 
चितासनि-पु. चितामणि 
चिदौ-स्त्री. चिंधी 
हिंदीकी चिदों निकालना-कुतर्क काढणें, 

अत्यंत क्षुद्र चूक काढणें. 
चिउड़ा-रा-पु. पोहे. [मारणें.-पु. खाटिक. 
खिक-स्त्री. चिकाचा पडदा, शरीरांत चमक 
चिकट-वि. गुब्धमुठीत, मककट, घाण. 
चिकटना-क्रि. अ. चिकटणें, चिकट होणें. 

लिकन-पु. चिकणचें कापड. 
चिकना-वि. गुल्गुरछीत, तेलकट, सफाईदार, 
चिकनाघड़ा-निर्लज्ज,..[ लाघवी, स्नेही. 
चिकनी चुपड़ी बा्ें-तोंडावर गोड बोलणें. 
चिकनाई-स्त्री. चिकणपणा, स्निग्धता. 
खिकनाना-क्रि. स. स्निग्ध पदार्थ चोपडर्णें, 

गृछुगुठ्ीत करणें, व्यवस्थित करणें. 
चिकनापन-पु. गुल्गूछीतपणा. 
चिकनाहट-स्त्री. पाहा “चिकनापन. 
लचिकनिया-वि. छानछोकी करणारा, रंगेल. 
चिकार-पु. चीत्कार, ध्वापदांची आरोलोी. 
चिका (क ) रना-क्रि. स. चीत्कार करणें 

ओरडणें [ जातीचा एक प्राणी. 
चिकारा-पु. सारंगी सारखें वाद्य, हरणाच्या 
चिकित्सक-पु. वैद्य, मांत्रिक 
बिकित्सा-स्त्री. इलाज, वैद्याचा व्यवसाय. 
चिकिन-वि. चपटब नाकाचा 
चिकुटी-स्त्री. बोटांनीं काढलेला चिमटा 

चुटकी वाजविणें 

«* ई१८१ «« बिड्ड चिड़तवा 

सखिक्र-पु. केस, पर्वत, सरपटणारे प्राणी 
चिचुंद्री, खार. -वि. चंचल, अविचारी: 

चिक्क-वि. चपटथा नाकाचा -पु. चि्॑द्री 
उंदीर, चिकणी सुपारी 

चिक्कट-पु. कीट.-वि. घाणेरडा, भलोन 
चिक््कन-वि. गृल्ठगुल्गीत. स्निग्ध, तुल्तुछीत, 

निसरडें.-पु. पोफत.-स्त्री. उत्तम गाय 
चिकक््करना-क्रि. अ. चीत्कार करणें. 
चिखुरी-स्त्री. खार. 
चिचड़-पु. एक औषधी वनस्पति, आघाडा, 
चिचड़ी-स्त्री. गोचिड. [ गोचिड. 
चिचान-पु. ससाणा- 
चिचिडा-पु. पडवल्ल. 
चिचियाना-क्रि. अ. ओरडणें. 
चिचकना-क्रि. अ. रोडावणें. 
चिजारा-पु. काराग्रीर, गवंडी. 
चिट-स्त्री. कागद, लहान पत्र, चिट्ठी. 
चिटकना-क्रि. अ. तडकणें, तडतडणें, चिडर्ें 
चिटकनी-स्त्री. खिटी 
चिटकाना-क्रि. अ. चिडविणें, तड़कविणें. 
चिटकी-स्त्री. चिमटा. 
चिटखाना-क्रि. अ. शोष पडणें. 
चिटनवोीस-पु. लेखक, कारकन. 
चिट॒टा-वि. पांढरा. -पु. खोटें उत्तेजनः 
चिट॒ठा-पु. खातेवही, हिशेबाची वही, 

मज्री, सूचि, तालेबंद गोषवारा- 
(कच्चा ) चिटठा-कच्चा खर्डा, सविस्तर 

वृत्तांत 
चिटठी-स्त्री. पत्र, चिट॒ठी, आज्ञापत्र, 
जिटठोपऔ-स्त्री. पत्र, पत्रव्यवहार. 

चिट्ठीरसो-पु. पोष्टमन 
चिंडचिडा-वि. चिडखोर.-पु.पाहा 'चिचडा' 
चिंड चिड़ाना-क्रि. अ. तडतडणशें, चिड्णें 
तडकणें' 



घिड़वा 

'चिड़वा-पु. पोहे. 
चिडा-पु. पक्षी (नर). 
बिड़िया-स्त्री. पक्षी (मादी). 
चिड़ियाका दृूध-न मिल्णारी वस्तु. 

(सोनेकी ) चिडिया-धन देणारा भनुष्य- 
चिड़ियाखाना-पु. पद्ु व पक्षी यांचें 
लिड़ी-स्त्री. पक्षी, चिमणी. [ संग्रहालय, 
चिड़ीमार-पु. पारधी. 
चिढ़-स्त्री. चीड, तिरस्कार. 
चिढ़ना-क्रि. अ. चीड येणें, हेष करणें. 
चिढ़ाना-क्रि. स. चिंडविशें, उपहास करणें. 
चित्-स्त्री. चेतना, ज्ञान, विचार, बुद्धि! 

मन, ब्रह्म. 
चित-पु. मन, दृष्टि, इमारत. -वि. पाठ 

जमिनीला लागलेला, व्याप्त, सहित, 
जमविलेलें, रचलेलें. 

चितकबरा-वि. रंगी बेरंगी. 
चितचेता-वि. मन मानेल तसा. 
चितचोर-पु. मन चोरणारा, प्रिय व्यक्ति. 
चितला-वि. रंगीबेरंगी.-पु. लखनौचे एक 

प्रकारचें खरबुज, एक प्रकारचा मोठा 
चितवन-स्त्री. दृष्टि, कटाक्ष. .[ मासा. 
चितोन-स्त्री. पाहा 'चितवन”. 
चितवना-क्रि., स. पाहणें. 
चितवाना-क्रि. स. दाखविणें. 
चितहर-वि. मनमोहक. 
बिताना-क्रि. स. सावध करणें, आठवण 

देणें, उपदेश देणें, पेटविणें (आग). 
चिताबनी-स्त्री. सूचना, चेतावणी. 
चिति-स्त्री. चिता, ढीग, एकत्र करप्याचें | चिनिया-वि. साखरेच्या 
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.._ | बितौन-नि-स्त्री. कटाक्ष, दृष्टि, नजर. 

चिन््मय 

चित्त-पु. मन, मनाची अनुसंधानात्मक वृत्ति. 
चित्त चढ़ना, चित्त पर चढ़ना-वारंवार 

मनांत येणें, आठवण होणें. 
चित्त बटना-मन एकांग्र न राहणें. 
चित्तसे उतरना-विसरणें, मनांतून उतरणें. 
चित्तो-स्त्री. लहानसा डाग, कवडी. 
चित्तोौड़-र-पु. चितोड शहर आणि दुर्ग. 
चित्न-पु. कपाछावर लावछेला तिलक, 

चित्र, एक काव्यालंकार, आकाश, कोड, 
चित्रगुप्त, एकझाड, एक वर्णवृत्त, 
“वि. अद्भुत, रंगीबेरंगी. [करणें. 

| चित्र उतारना-चित्र काढणें, हुबेहब वर्णन 
। चित्रक-पु. तिरूक, चित्ता, एरंड, चित्र- 

चित्रकारी-स्त्री. चित्रकला. [कार, एकझाड. 
। चित्रबंत-पु. ईश्वर, आत्मा. 
| चित्रसारी-स्त्री. रंगमहाल, भितीवर चित्रे 

काढलेलें किवा चित्रें लावलेलें घर. 
चिथड़ा-पु. चिधी, फाटका कपडा. 
चिथाड़ना-क्रि. स. विंध्या करणें, अपमान 
चिद-वि. सजीव, चैतन्य. [ करणें. 
चिदानंद-पु. ब्रह्म. 
चिनक-स्त्री. जछजकू, चुणचुण. 
चिनगारी-स्त्री. ठिणगी. 

चिनगरी-स्त्री. ठिणगी, तरतरीत मुलगा, 
नटाच्या बरोबर रहाणारा मुलगा, 

(आओखोंसे) चिनगारी छूटना-रागानें डोढ्े 
लाल होगें. 

| चिनार-पु. एकझाड(काइ्मीरकडील. ) 
रंगाचें, चीन 

चितु-यु. चित्त, लक्ष. [ काम, चैतन्य, दुर्गा. | चिनिया केला-पु. सफेत वेलची केढ्ठें.[दिशचा. 
चितरा-पु. चित्रकार. 
चिते-अ. पाहून. 

चिनिया बदाम-पु. शेंगदाणा. 
चिन्मय-वि. ज्ञानमय. -पु. परमेश्वर. 



चिन्हाना 

बचिन्हाना-क्रि. स. परिचय करविणें, ओछख 
चिन्हानो-स्त्री. खूणं, स्मारक, रेषा. [विणें 
चिलहार-वि. ओछखीचा- 
चिन्हारी-स्त्री. ओछख. 
चिपक (2 ) ना-क्रि. अ. चिकटणें, लिपटणें. 
चिपकाना-वि. चिकटविणें, गुंडाकणें. 
चिप ज्षिपा-वि. चिकट. 

 चिपचिपाना-क्रि. अ. चिकट असणें. 
चिपच्तिपा-वि. चिकट. 
चिपटा-वि. चपटें, दबलेलें. 
जिपड़ी-रौ-स्त्री. गोवरी. 

चिप्पड़-पु. छहान चपटा तुकडा, सुकलेल्या 
लाकडावरील सुटलेली साल, तायुन 
काढलेला भाग. 

चिप्पी-स्त्री. लहान चपटा तुकडा, गोवरी. 
चिब॒क-पु. हनुवटी. [ मार्गें लागणें. 
चिसठना-क्रि, अ. चिकटणें, आलिगन देणें, 
चिसटा-पु. चिमटा. 
चिमटाना-क्रि. स. चिकटविणें, अगदीं जवतछ 
चिमटी-स्त्री. लहानचिमटा._[ आणणें. 
चिसड़ा-वि. चिवट, 
बिर-वि. पुष्क दिवस टिकणारा.-अ. 

पुष्कच्ट दिवस पर्यत- -पु. तीन मात्रांचा 
एक गण (ज्याचा प्रथम वर्ण रूघु 
असतो ) . 

चिरकना-क्रि. अ. थोड़े थोडे शौचास होणें. 
चिरकीन-वि. घाणेरडा. 
चिरकुट-पु. चिधी, फाटका कपडा. 
चिरचिटा-पु. आघाडा, 
चिरना-क्रि. अ. फाटणें, चिरणें. 
चिरसिटी, चिरमिड़ी-स्त्री. गुंज. 
चिरवाना-कि. स. चिरविणें, फाडविणें, 
चिराई-स्त्री. फाडणें, फाडण्यात्री मजुरी. 
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चिराग-पु. दिवा, संतान, प्रकाश. [ पडणें. 
चिरायका हँसना-दिव्याची वात जलछून 
चिरागको हाथ देना-दिवा विश्वविणें. 
चिरास गुरू पड़ी गायब-संधी साप- 

डली की धन लबाडणें 
चिराग गुल करना-दिंवा विह्वविणें, एका- 

दावा वंश नाश करणें. [ विश्षणें 
चिराग गुल होनता-बंश नाश होणें, दिवा 
चिराग जले-संध्याकाढीं. 
चिराग ठंढा करना-दिवा विश्वविणें. 
चिराग तले अंधेरा-जेथें व्यवस्था असून 

सुद्धां अन्याय थांबवितां येत नाही 
चिराग दिखाना-दिवा दाखविपणें, 
चिराग बढ़ जाना-दिवा विश्रणें. 
चिराग सहरी होना-मरणासन्न होणें. 
जिरागसे चिराग जलना-परस्पर सहाय्य 
चिराग हो जाना-स्पष्ट होणें. [ होणें: 
बिराना-क्रि. स. चिरवून धेणें, फाडविणें. 

-वि. जुनें, जीर्ण 
चिरायेंध-स्त्री. कातडी, केस व मांस 

जव्ठतांना येणारी दुर्गधी 
चिरायता-पु. किराइत (एक औषध.) 
बिरारी-स्त्री. चारोछी. 
चिरौंटा-पु. चिमणा (पक्षी). 
चरौंजी-स्त्री. चारोछी. 
चिरौरी-स्त्री. खुशामत, हुज्जत. 
चिलक-स्त्री. कांति, चमक. 
खचिलकना-क्रि. अ. थोडा थोडद्या वेछानें 

चमकणें, लखलखणें, ठणकणें, राहुन 
राहून दुखणें. 

चिलमोजा-पु. एक प्रकारचा भेवा. 

चिलूखिकू-स्त्री. अभ्रक. 
खिलखिलाना-क्ि, अ. चमक्णें. 



खिलड़ा 

खिलड़ा-पु. एक पक्वान्न. 
खिलबिला, खिललल््ला-वि. चंचल, चपत्). 
चिलल्न-स्त्री. चिलिम. 
खिलमचो-स्त्री. हात धुण्याचें भांडे. -वि. 

चिलिम पिणारा. 
खिलमसन-स्त्री. चिकाचा पडदा- 
खिल््ल पौं-स्त्री. आरडाओरड. [किडा. 
खिल्लड़-पु. ऊ प्रमाणें एक लहान पांढरा 
खिल्ला-पु. चाक्रीस दिवसांचा अवधि, 

एक जंगली झाड, उडीद किवा मुगाची 
तूप लावलेली भाकर, धनुष्याची दोरी. 

चिल्ला बंधन(-चात्ठीस दिवसांचे ब्रत करणें. 
चिल्ला खोंचना-चाढीस दिवस एकांतांत 

ईह्वरोपासना करणें. 
चिल्लेका जाड़ा-फार थंडी 
बचिल्लाना-क़ि. अ. ओरइणें. 
चिल्लाहट-स्त्री. ओरड, गडबड. 
बिल्ली-स्त्री. रातकिडा, वीज, वज्ञ. 
चिह॒न-पु. चिन्ह, स्मारक बस्तु. 
चिह्ुंकना-क्रि, अ. दचकणें, चकित होणें. 
चिहुंटना-क्रिआ चिमटा घेणें, लोटपणें. 
(चित्त) चिहुंटना-मनाला बोचणें. 
चिहंटी-स्त्री. चिमटा. 
चिहर-पु. डोक्याचे केस. [गोड आवाज. 
चीं-स्त्री. पक्षी किवा लहान मूल यांचा 
चींबजबों होना-कपाछाला आंठयदा घालणें. 
चींचपड़-स्त्री. विरोध करण्यासाठीं बोलणें. 
चींटा-पु. मुंगढ्ठा. 
चोंदी-स्त्री. मुंगी. 
चीकट-पु. तेलांतील मत्ठ.-वि. घाणेरडा. 
चोकत-ना-वि. गुल्ठगुल्लीत. -क्रि. अ. वेद- 

नेमुछें जोरानें ओरडणें, मोठथानें बोलणें. 
चीख-स्त्री. किकाव्ठी. 
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चीखना-क्रि. स. किकाल्णें, चाखणें. 
चोज-स्त्री. वस्तु, दागिना, गाण्यांतील चीज, 

विलक्षण वस्तु, महत्वाची वस्तु. 
चीजवस्तु-स्त्री. वस्तु, द्रव्य. 
चीठ-स्त्री. चिखल, घाण. 
चीठा-पु. खातें, जमाखर्चाची वही, चिद््ठी. 
चीोड़-पु. देवदार, चीड. 
चोत-पु. चित्रानक्षत्र, मन. 
चीतना-क्रि. स. विचार करणें, आठवण 

करणें, सचेत होणें, चित्र काढणें, वेल 
बूढ़ी काढणें. 

चीता-पु. चित्ता, मत, चेतना, चित्रक 
वनस्पति. -विं. विचार केलेला. 

चोथड़ा-रा-पु. चिधी. [ ओरखडणें. 
चोथना-क्रि. स. फाडणें, तुकडे तुकडें करणें, 
चीदा-वि. पर्सत केलेलें, उत्तम. 
चोनना-क्ि. स. ओलखणें. 
चीोना बदाम-पु. भुईमुगाची शेंग(भाजलेली) . 
चीनी-स्त्री. साखर.-वि. चीन देशचा. 
चीनीमिटटी-स्त्री. चितीमाती. 
चीन्ह, चीन्हा-पु. चिन्ह, खूण. 
चीन्हना-क्रि. स. ओलछखणें. 

चोपड़-पु. डोल्यांतील घाण. 
चीमड़-र-विं. चिवट, चावट. 
चीया-पु. चिचोका. 
चीर-पु. वस्त्र, वृक्षाची साल, चिधी, गाईचें 

आचहल्, बौद्धभिक्षुकांचे वापरण्याचें वस्त्र, 
धुपाचें ज्ञाड, वल्कल, चार पदरी हार, 
रेषा, शिसें, शिरोभूषण. -स्त्री. 
चिरण्याची क्रिया. 

चघोरचरम-पु. हरिणाचें कातडें. 
चीरना-कि. स. फाडणें. 

छोरफाड-स्त्री. चीरफाड, शस्त्रविकित्सा, 



चील, चील्ह-स्त्री. पार. 
ब्ीलर-पु. ऊ प्रमाणें एक लहान पांढरा 
चीला-पु. एक पकक्वान्न, धावन. [ क्रिया. 
चील्ही-स्त्री. मुलांची दृष्ट काढण्याची एक 
चीवर-पु. संत्याशाचा जुना कपडा, बौद्ध 

संन्याशांच्या बस्त्रांचा वरचा भाग, 
चिंघी, वस्त्र, कंथा, गोधडी, कफनी. 

चीवरिन-पु. बुद्ध किवा जैनभिक्षु. 
चुंगल-पु. पंजा, एकादी वस्तु धरतांना 

पंजाचा होणारा आकार. 
बुंगलमें आना या फेंसना-वश होणें, ताब्यांत 

येणें, तावडींत सांपडणें 
चुंगी-स्त्री. चिमुटभर वस्तु, बाहेरून 

येणान्या मालावर घेतला जाणारा कर 
चुंगीधर-पु. जकात नाकें. 
चुंडा-टा-पु. विहीर. 
चुंडित-वि. शेंडी असणारा. 
चुंदरी-स्त्री. चुनडी, बुट॒टीदार लुगड़ें. 
चुंदी-स्त्री. शेंडी. 
चु धलाना-चु धियाना-क्रि. अ. दिपणें. 
चुंघा-वि. ज्याला कांहीं सुचत नाहीं असा, 
चुंबन-पु. मुका. [ लहान डोकचांचा. 
चुंबना-क्रि. अ. चुंबणें. 
चुअना-क़ि. अ. थेंब थेंब गछणें, पाझरणें. 
चुआई-स्त्री. गहती. 
चुआन-स्त्री. पाण्याचा पाट, खट्टा 
चुआना-कि. स. गाछृणें, चोपडणें, अके 

काढजें [ भाजी 
चुक़दर-पु. गाजराप्रमाणें असलेली एक 
चुकचुकाना-क्रि. अ. पापझ्तरणें, घामाघम 
चुकना-वि. परत फेंड [ होणें. 
चुकना-क्रि, अ. संपर्णे, चुकते होणें, निपट्णें 
चुकाई-स्त्री. फेड. [चूक करणें, फुकट जाणें. 

बिल, चोल्ह 
[ किड्य. 
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अुकाना-क़ि. स. फेड करणें, ठरविणें, .. 

चुड्हिरा 

चुक्कड़-पु. पाणी पिण्याचें मातीचें सांडें, 
चुक्की-स्त्री. धूतंता, लबाडी. 
चुक्ती-स्त्री. परतफेंड 
चुराद-पु. मूर्ख मनुष्य, घृबड 
चुगना-क्रि. स. दाणे टिपणें 
चुगलखोर-पु. चहाडखोर. 
चुगुलखोरी-स्त्री. चहाडी 
चुगा-पु. पाहा चोगा 
चुगाई-स्त्री. वेंचण्याची क्रिया: 
चुगाना-क्रि. स. पक्ष्यांना दाणे घालणें. 
चुचक-पु. स्तनाग्र. 
चुचकारना-क्ि. स. चुचकारणें. 
चुचकारी-स्त्री. चुचकारण्याची क्रिया. 
चुचफेपिचके-वि. सप्पड, बसलेले (गाल) 
चुचाना-क्रि. अ. गढणें, पिछणें. 
चचकना-क्रि. अ. सुकणें 
चुटकना-क्रि. स. चाबूक मारणें, चिभ्टा 

घेऊन तोडणें, साप चावणें 
चुटकी-स्त्री. पाहा चिकुटी.' 
चुटकी बजाना-चुटकी वाजविणें. 
चुटकी बजाते-झटपट: 
चुटकी भर-थोडेंसे 
चुटकियोंमें उड़ाना-तुच्छ समजणें. 
चुटकी सोगना-भिक्षा मागणें, 
चुटकी भरना-टोंचून बोलणें, चिमटा घेणें. 
चुटकुला-पु. चटकदार गोष्ट. 
चुटकुला छोड़ना-विनोदी गोष्ट सांगणें, 
चुटिया-स्त्री. शेंडी [चहाडी करणें. 
चुटियाना-क्रि, स. जखमी करणें. 
चुटीला-वि. घायाछ, सर्वात चांगछा, 
चुटैल-वि. घायात्व, आक्रमक. बारीक शोंडी. 
चुड़िहारा-पु. बांगडया विकणारा. 



चुड़ेस 
चुड़ेल-स्त्री. पिशाचिनी, कुरूप स्त्री, दुष्ट 
चुनचुना-वि. तिखट, चुरचुरणारें. [स्त्री. 
चूनचुनाना-क्रि. अ. चुरचुरणें. 
चुनचुनी-स्त्री. चणचण. 
चुनट-न-स्त्री. सुरकुती, निरी, वढल्ठी. 
चुनटबाहा-वि. चुणीदार. 
चुनता-क्रि. स. वेचणें, निवडन वेगढ्े 

करणें, पुष्कव्वांतून थोडेसें वेचन घेणें, 
व्यवस्थित लावणें, भित बांधे. 

चुनरो-स्त्री. चुनडही (साडी), एक रत्न. 

चुनवाना, चुनाना-क्रि.स. वेचविणें, दुसस्या- 
कड्न निवड्न घेऐें, पसंत करविणें. 

चुनाई-स्त्री. वेचण्याची क्रिया, वेचण्याची 
मजुरी, वेचण्याचा प्रकार. 

चुनोंचे-अ. जसें, उदाहरणार्थे, जरी, म्हणून. 
ऋुनाव-पु. निवडणुक, पूर्व परीक्षा. 
चुनिदा-वि. वेचलेला, सुंदर, उत्तम. 
चुनौटी-स्त्री. चुन्याची डबी. 
चुनौती-स्त्री. उत्तेजत, आव्हान. 
चुन्नी-स्त्री. अगदीं बारीक रत्न, धान्याचा 

कण, लाकडाचा चुरा, नक्षत्र. 
चुपचुपका-वि. मौन. 
चुपकेसे-गुपचूप. 
अुपड़ना-क्रि. स. चोपडणें, एकादा दोष 

दूर करण्याकरितां इकडचें तिकडचें 
बोलणें, तोंडपुजेपणा करणें, माखणें. 

चुप्पा-वि. कमी बोलणारा. 
चुप्पी-स्त्री. मौत. 
चुप्पी साधना-मूग गिरछून बसणें. [घोछणें. 
चुब (भ) राना-क्रि. स. चघढछणें, तोंडांत 
चुभकना-क्ि. अ. गटंगढ्छी खाणें. 
चुभकी-स्त्री. गठंगढ्ठी. [ लागणें. 
चुभना-क्रि. अ. टोंचणें, व्यथा होणें, मनाला 
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चुभा (भो) ना-क्रि. स. टोचणणे, घुसविणें, 

चुसना 

चुमकारना-क्रि. स. चुचकारणें. [ खुपसणें. 
चुम्मा-पु. चुंबन. 
चुर-पु. गूंफा.-वि. पृष्कक्, अधिक. 
चजुरकन-पु. चुरा, भूसा. [चीं करणें. 
चुरकना-क्रि. अ. चिरडलें जाणें, चीं 
चुरको- स्त्री. शेंडी: 
चुरकुट-स-पु. चक््काचूर, तुकडे तुकडे. 
चुरगाना-क्रि. स. चिरचिर करणें. 
चुरमुर-पु. कुरकुरीत वस्तु तुटण्याचा 

| चुरमुरा-वि. कुरकुरीत. [ आवाज. 
3 ऊ 

चुरमुराना-क्रि. अआ. कुरकुर आवाज 
| होऊन तुटणें.-क्रि. स. कुरकुर आवाज 
| करून तोडणें, कुरकुरीत वस्तु चावणें. 
| चुरवाना-क्रि. स. चोरी करविणें, स्वयं- 
चुराई-स्त्री. चोरी... [ पाक करबिणें. 
चुराना-क्रि. स. चोरणें, लूपविणें. 
चित्त चुराना-मन मोहित करणें. 
(आंख ) चुराना-तोंड लपविपणें. 
चुरी-स्त्री. बांगडी. 
चुरू-पु. ओंजल. 
चुल, चुलचुलो-स्त्री. चछ, खाज. 

| चुलचुलाना-क्रि. अ. खाजविणें. 
चुलबुला-वि. चंचल, खट्याढ, चपत्. 
चुलबुलाना-क़ि. अ. चुल्लबुत्ठ करणें, चंचल 

होगें. 
चुलाना-क्रि. स. थेंब थेंब गाछणें, टपकविणें, 
चुल्लू-पु. पसा. [ नको. 
चुल्लूभर पानोमें डूब मरो-तोंड दाखवाूं 
चुबना-क्रि. अ. झिरपणें, थेंब थेंब गढणें. 
चुवाना-क्रि. स. थेंब थेंब गाछणें. 
चुसको-स्त्री. घोंट, झुरका. 
चुसना-क्रि. अ. चोखणें, निसत्व होणें, 



दुसच्याला दिल्यामुलें जब काहीं 
शिल्कक न राहणें 

चुसनो- स्त्री. लहान मुलांचें एक खेढणें, 
चोखणी, दुधाची बाटली: 

चुसाना-क्रि, स. चोखविणें 
चुस्त-वि. घट्ट, तत्पर, मजबूत. 
चुस्ती-स्त्री. तरतरीतपणा, दुढ़ता, 
चुस्सी-स्त्री. फव्ठांचा रस. 
चुहचुहा, चुहचुहाता-वि. रसिक. 
चुहचुहाना-क्रि. अ. रस ठिबकरणे, पशक्ष्यांचें 

ओरडणें, चमकदार वाटणें. 
चुहचुही-स्त्री. पाकोल्ठी. 
चुहुँटना-क्रि, स. तुडविणें, दाबणें. 
चुहुँटी-स्त्री. चिमटा. 
चुहरू-स्त्री. मनोरंजन, विनोद. 
चुहलबाज-वि. थटटेखोर. 
चुहिया-स्त्री. उंदरी. 
चकि-कारण कीं. 
स्” करना-प्रतिवाद करणें. 
च तक न करना-विरोध न करणें. 
चूनचू-अ. चिमणीचा चिंवचिवाट, व्यर्थ 

बोलणें. 
चू दरी-स्त्री. ठिपक्याचें रंगीत वस्त्र. 
चूकना-क्रि, अ. चूक करणें, संधि घालविपणें. 
चूची-स्त्री. स्तन. 
चूजा-पु. कोंबडीचें पिल्ल, तरुण. 

चूड़ाकरन-पु. मुंडण. 
चड़ांत-वि. पराकाष्ठा, शेवटची मर्यादा. 

>अ. बहुत, अधिक. [ सर्वेल्क्ृष्ट, 
चड़ामनि-णि-पु. डोक्यांतील एक दागिना, 
चूड़ियों। ठंठी करना या तोड़ना-बांगड्या 
चड़ी-स्त्री. बांगडी. [वाढविणें (पतिसाठीं). 
चूड़ीदार-वि. वर्तुें असलेलें. 

सज- 

[ बूती. 
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चूत-पु.आंब्याचें झाड. -स्त्री. योनि 

चुतड़-पु. दुगण 
चूतिया-पु. मूर्ख, उपटसुभ: 
चन-पु. पीठ: 
चूना-पु. चुना.-क्रि. अ. गढूणें, फत् 

गहन पडणें, गर्भपात होणें, छिद्वांतून 
द्रव पदार्थ गछणें, छिद्र असणें 

चूनादानी-स्त्री. चुन्यात्री डबी. 
चुनी-स्त्री. चूण, अन्नकण. 
चूमना-क्रि.अ. चुंबन घेणें. 
चूमा-पु. चुंबन. 
चमाचाटी-गोंजा रणें. 
चूर-पु. चुरा. -वि. तल्लीन, नशेंत चूर. 
चूरन-पु. चूर्ण, भुकटी. 
चूरसा-पु. चुरमा (लाडू). 
चूरा-पु. पीठ, चुरा, भुसा. 

ल--पु. केस, शेंडी. -स्त्री. लाकूड एक- 
मेकांना जोडण्याकरितां त्यांच्यांत मार- 

चुल्हा-पु. चूल... [ लेली खुंटी, कुसू. 
चूल्हा जलना-स्वयंपाक होणें. [ विणें. 

चूल्हा फू कना-स्वयंपाक करणें, चूल पेट- 
चूल्हा न््यौता-पै पाहुण्यासुद्धां आमंत्रण. 
चल्हेमें जाय या पड़े-चुलींत जावो. 
चूसना-क्रि. स. शोषणें, चोखणें, हल्हृहत्तू 
चूहडा-रा-पु. भंगी. [ संपत्ति काढून घेणें. 
चूहा-पु. उंदीर 
चहादान-नी-पु. उंदराचा सांपढा 
चें-अ. पाहा, चूं, चूं. 
चेचक-स्त्री. देवी येण्याचा रोग. 
चेचकरूह-वि. देवीवे वण असलेला. 
चेटक-पु. सेवक, उपपति, नायक,जादुविद्या- 
चेटकी-पु. जादुगार, कौतुक दाखविणारा. 

-स्त्री. चेटक' या शब्दाचें सत्रीलिंगी रूप, 



बेटी 

चेटी-स्त्री. दासी 
चैटुआ-पु. पिल्लं 
चेडक, चेड़ा-पु. दास, चेला 
चेत-पु. चेतना, सावधानता, स्मरण, ज्ञान. 
चेतावनी-स्त्री. सूचना 
चैतिका-स्त्री. चिता 
चषेना-पु. एक प्रकारची भाजी, एक धान्य- 
चेष-पु. पाक, पक्षी पकडण्याचा फांसा. 
चैर-रा-पु. दास, शिष्य. 
च्वेरि-री-स्त्री. दासी. 
चेलछा-पु. शिष्य, विद्यार्थी. 
चेलिन, चेली-स्त्री. शिष्या. [ श्रम. 
च्रेष्टा-स्त्री, हावभाव, प्रयत्न, काम, इच्छा, 
चेहरा-पु. चेहरा, तोंड. 
चेहरा उतरना-तोंड उतरणें. 
चेहरा होना-फौजेंत भरती होणें. 
चेहराशाही-प्रचलित रुपया. 
चैत-पु. चैत्र. 
चअतन्य-वि. हुशर, सावध. -पु. ज्ञान, ब्रह्म, 

परमेश्वर, प्रकृति, एक प्रसिद्ध महात्मा- 
चेतवा, चेतो-स्त्री. रब्बीचें पीक, चेत्र 

महिन्यांत गाईलें जाणारें गीत. -वि. 
चेन-पु. सुख, आराम. [चैत्र संबंधी, चैत्राचें. 
चैन उड़ाना-आनंद करणें. 

चैन पड़ना-सुख मित्तणें. [ वुकडा. 
चेला-पु. कुल्हाडीनें फोडलेल्या लाकडाचा 
चेली-स्त्री. पाचर, कुत्हाडीनें फोडलेलें 

जाछावयाचें छाकूड. [ पोकछ नकवी. 
चोंगला, चोंगा-पु. क|गद, टीन वगैरेची 
चोंगी-स्त्री. भात्याच्या तोंडाजवलची नक्ठी. 
चोंच-स्त्री. चोंच, तोंड. 
(वो दो) चोंचें होना-भांडण होणें. 
चोंढा-पु. बचडा. 
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चोंय-पु. शेणाचा पोहटा. 
चोंथना-क्रि. स. एकाद्या वस्तूचा बोचकारूत 

तुकडा काढणें. 
चोआ, चोवा-पु. एक सुगंधित द्रव पदार्थ 
चोकर-पु. धात्याचा भुस्सा. 
चोक्ष-वि. शुद्ध, पवित्र, ती4ण, प्रदस्त, दक्ष, 
चोख-स्त्री. झपाटा. -वि. शुद्ध. 
चोखा-वि. शुद्ध, खरा, तीकण. -पु. भरीत. 
चोगा-पु. पायापर्यत लांब सदरा- 
चोचला-पु. नखरा, हावभाव 
चोज-पु. करमणुकी खातर मजेदार बोलगणें, 

सुभाषित, व्यंगपूर्ण विनोद, उपहास: 
चोट-स्त्री. आधात, घाव 
चोट खाना-आघात सोसणें 
चोट बचाना-प्रहार चुकंविणें 
चोटचपेट-स्त्री. जखम 
चोटा-पु. काकवी. [ बनावटी. 
चोटीपोटी-स्त्री.._ भुलडथाप,  खुशामत, 
चोटी-स्त्री. वेणी, शेंडी, वेणीत घालावयाचा 

दागिना, आगवल्, पक्ष्याच्या डोक्यावरील 
चोटी दबना-लाचार होणें. [तुरा, शिखर. 
(किसीकी ) चोटी किसोके हाथमें होना 

-एकाद्याच्या ताब्यांत असणें. 
चोटीका-सगढ्ययांत उत्तम. 
चोटटा-पु. चोरटा. 
चोप-पु. हौस, उत्साह, इच्छा. [ होणें. 

चोपना-क्रि. अ. मोहित होणें, आसकत 
चोपी-वि. उत्साही, इच्छुक 
चोब-स्त्री. तंबूचा खांब, नगारा वाज- 

विष्याची कामटी, सोनें किवा चांदीनें 
मढविलेला दांडा, सोटा 

चोबचोनो-स्त्री. एक औषधी वेलीचें मूछ 
चोबी-स्त्री. जाडवी तुछई.--वि. छाकडाचें 



योभा 

चोभा-पु. शेकण्याकरितां कपड्यांत औषध 
बांधून केलेली पोटल्ी. 

चोर-पु. चोर, इंद्रियें, खोटा उपदेश 
करणारा, वरून बरी झालेली व आंतून 
पिकणारी जखम.-वि. ज्याचा वरून 
वास्तविक स्वरूपाचा पत्ता लागत 

चोरकट-पु. उचल्या, चोर. [ नाहीं. 
चओरनारो-स्त्री. वाईट स्त्री, चोराची स्त्री. 
चोर मिहीचनी-स्त्री. आंधव्ठी कोशिबीर. 
चोराचोरी-अ. लपूत छपुन. 
चोरू-पु. चोली, अंगरखा, वल्कल, कवच, 

एक छता (हिच्यापासून लाले रंग 
निघतो ) . 

चोखूना-पु. कफनी, शरीर, नवजात शिशस 
पहिल्या प्रथम वस्त्रें घालण्याचा विधि. 

चोरूरंग-पु. पक्का लाल रंग. 
चोला-पु. पाहा चोलना 
चोला छोड़ना-मरणें. 

चोला बदलना- एक शरीर सोड़्न दुसत्या 
शरिरांत प्रवेश करणें. 

चोली-स्त्री. चोढ्ठी. 
चोली दामनका साथ-दाट मेत्री. 
चोष्य-वि. चोखण्यायोग्य. 

चोंआलिस-वि. चव्वेचात्ठीस. 
चौंक-स्त्री. दचकण्याची क्रिया, दवक. 
चौंकना-क्रि. अआ. एकदम चमकणें, चकित 

होणें, सावध होणें, दचकणें. 
च्ोकाना-क्रि. स. दचकविणें, भडकविणें. 
चौंतिस, चोंतीस-वि. चौतीस. 
चोंघ--स्त्री. दीप्ति, लल्ललखाटामुक्ठें डोछे 
चोंधा--अ. चहुँकडे. [ दिपणें. 
चौंधियाना-क्ि, अ. प्रकाशानें डोछे दिपणें. 
सोर-पु. चवरीचे केस. 
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शोॉराना-क्ि. स. चवरी ढालणें, केर काढणें. 
चौरी-स्त्री. चवरी, वेणी बांधावयाचा 

दोरा, पांठय्या शेपटीची गाय. 
चौंसठ-वि.  चौसष्ठ. 
चौ-वि. चार. -पु. मोत्यांचें वजन कर- 

प्याचें माप. 
चौआ-बह-पु. चतुष्पाद जनावर, हाताची 

चार बोटें, चार अंगुलें माप, पत््यां- 
तील चौकट. 

चौआना-क्रि. अ, चकित होणें, सावघ होगें. 
चौक-पू. चौकोनी खुली जागा, आंगण, 

चौकोनी चबृतरा, शहराच्या मध्य- 
भागांतील बाजार, समोरचे चार दांत, 
मंगल कार्याकरितां रांगोढी घाहून 
तयार केलेली चौरस जागा. 

चौकड़ा-पु. कानांतील एक दागिना. 
चोौकड़ी-सत्री. हरणाची दौड, चार 

घोड्यांची गाड़ी, चार माणसांचा 
समूह, लांब उडी, मांडी घालून बसणें. 

चोकड़ी भूल जाना-धाबरून जाणें. 
(चंडाल) चौकड़ी-उपद्रवी माणसें. 
चौकन्ना-वि. सावध, जागरूक. 
चौक पुरना-क्रि. अ. लग्न प्रसंगी चौक 

घालणें (धान्याचा). 
चौकस-वि. सावध, बरोबर. 
जौका-पु. चौकोनी, शिक्का, पोव्ठपाट, 

समोरचे चार दांत, डोक्यांतील दागिना, 
स्वयंपाक करण्यासाठीं सारवून स्वच्छ 
केलेली जागा, एक प्रकारच्या चार 
वस्तूंचा समूह, पत्याची चौक. 

चोफा लगाना-सारखवून स्वच्छ करणें, . 
सत्मानाश करणें. 

औकी-स्त्री. पाट, खुर्ची, ठिकाण, पूजा, 



चौकोता 

गल्लचांतील दागिना, पोक्रपाट, नाकें, | 
चौरंग, पडाव, प्रहारा, पीरास किवा 
देवास अपेण केलेल्या वस्तु 

चोकोता-वि. चोकोन 
चोौकोर-वि. चौकोनी 
चौखट-स्त्री. दरवाजाची चौकट, उंबरठा. 
चोौखटा- रू चौकट. 
चौखना-वि. चार मजली. 
चौखानि-स्त्री. चार प्रकारचे जीव, 

(अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज आदि ) 
चौख ट-पु. चारी दिद्या, भूमंडछ--अ. चारी 
ऋोख् ट(-वि. चोकोनी. [ बाजूला. 
चोगड़ा-पु. ससा, दाढ. | विष्याची काठी. 
चौगान-पु. चेंडूफठीचा खेछ, नगारा वाज- 
चौगिदं-अ. चारी बाजूला. 
च्चौगुना-वि. चौपट. 
चौगेशिया-वि. चार कोपरे असलेला-- 

स्त्री. एकप्रकारची टोपी.-पु. तुर्की घोडा. 
चौघड़-पु. दाढ, दांताच्या हिरड्या. 
चौघड़ा-रा-पु. पानदान, चार खण 
चौचंद-पु.निदा. [असलेला मसाल्याचा डबा. 
चौचीर-वि. चिधडया. 

चौड़-पु. सत्यानाश, मुंडण. | 
चौड़ा-वि. रूुंद. 
चौड़ाई, चौड़ान-स्त्री. रुंदी. | चोढी. 
चौतनो-स्त्री. कुंचडें, चार बंदांचें टोपडें, 
चौतरा-पु. चबुतरा. 
चौथ-स्त्री. चतुर्थी, चौथा भाग, चौथाई. 

चौयका चोद-गणेश चतुर्थी. 
चौथपन-पु. म्हातारपण. 
चौया-वि. चौथा. [ताप, चौथाईचा मालक* 
छखोधिया-पु. दर चौथ्या दिवशी येणारा 
चोौयो-स्त्री. चौथाई, रूग्नानंतर चौथ्या- 

2 अल ही पता, आ 3 3 मन > 3 अब की अल.» लक 
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दिवशीं करावयाचा विधि. हे 

चौदस-स्त्री. चतुर्दशी. 
चौदह-वि. चौदा. 
चौधरो-पु. मुख्य [ छंद. 
च्ौप (पा) ई-स्त्री. चौदा मात्रांचा एक 
च्ौपट-वि. अरक्षित, नाश झालेला 
चौपटा-वि. नाश करणारा.- 
च्नौपड़-स्त्री. एकप्रकारचा खेछ.-पु. चार 

लडयांचा हार. 

च्ौपतना-क्रि. अ. घडी घालणें. 
चौपतीया-पु.एक प्रकारचें गत, एक भाजी. 
च्चौपाया-पु. पशु, चतुष्पाद प्राणी. 
चौपाल-पु. मंडप, बैठक एक प्रकारची 

पालखी. 
चौबगला-पु. बाराबंदी.-वि. चारीबाजूचा. 
चौबंदो-स्त्री. घटट बंडी.-पु. बाराबंदी. 
चौबाइन-स्त्री. चतुर्वेदी ब्राह्मणाची स्त्री. 
चौबारा-पु. बंगला, उधड्य्यावरील बैठक, 
चौबीस-वि. चोवीस. . [ चौथ्या वेढ्ीं. 
चौबे-पु. चतुर्वेदी ब्राह्मण. 
चौबोला-पु. एक छंद. 
चोभड़-स्त्री. दाढ़. 
चौम॑जिला-वि. चार मजली घर. 
चौमासा-पु. पावसाहा, वर्षाऋतुसंबंधीं 
चौमुहानी-स्त्री. चौक. [ कविता. 
चौरंग-पु. तलवारीचा एक हात. -वि. 

तलवारीच्या वारानें तुटलेला. 
चौरंगा-वि. चारी रंगाचा. 
चौरस-वि. समतलरू.-पु. एक प्रकारवें 
चऔौरस्ता-पु. चौक [ वर्णवुत्त 
चौरा-पु. समाधीस्थानाचा चबुतरा, बैठक, 

दालन, चकछीची शोंग 
चौंराई-स्त्ी. चवत्वीची भाजी. 



लजौरानवे 

औरानबवे-वि. चौन्याण्णव. 
चऔरासी-वि. चौन्याऐँशी. 
चऔराहा-पु. चौक, चव्हाटा, चौरस्ता. 
चौरी-स्त्री. लहान चबुतरा. 
चौरेठा-पु. ओल्या तांदकछाची पिठी. 
चौछ-पु. मुंडण. 
चऔौलाई-स्त्री. चवक्कीची भाजी. 
चौबन-वि. चोपन. 
चोवा-पु. अंगठा सोडून चार बोटांभोंवतीं 

गुंडाठलेला' दोरा, चार अंगुलें माप. 
चौवालीस-वि. चब्वेचाठीस. 
चौसर-पु. चार लडींचा हार, मुलांचा एक 

खेव्ठ, चौपट, सोंगटबाचा पट. 
चौहटटा-पु. चौक, चारी बाजुनीं दुकानें 

असलेला चौक, चौरस्ता. 
चौहसर-वि. चौययाहत्तर. 
चौहद्दी-स्त्री. चारी बाजूंची हद. 
चौंहरा-वि. चौघडी, चौपट. 
चौहान-पु. चव्हाण, एक क्षत्रिय जाति. 
चौहे-अ. चारी बाजूस. 
च्यवन-पु. टपकणें, एक ऋषि. 
च्युत-वि. पडलेला, भ्रष्ट झालेला, विमुख, 
च्यूति-स्त्री. पतन, गढणें, नाश, स्वकर्म 

त्याग, गुदद्वार, योनि. 

[छ] 
छंग-पु. हृदय, मांडी. 
छेंटना-क्रि. अ. वेगछें होणें, दूर होणें, 

एकटें पडणें, साफ होणें, क्षीण होणें. 
छेंटा हुआ-निवडलेलें, चतुर, लुच्चा. 
छंडता-क्रि. स. सोडणें, निवडणें, सडून 

टरफल काढणें, 
छंद-पु. इच्छा, लहर, आज्ञा, अंगल, विष- 
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भेद, नाद, हेतु, कपट, वेद, मंत्र, साम, 
पद्म, वृत्त, वृत्तशास्त्र, गांठ, समूह, 
यूक्ति, अभिप्राय. “वि. तोषविणारा, 
गुप्त, [ चंद्रमा. 

छई-वि. क्षय रोगी, नाश होणारा.-पु. 
छकड़ा-पु. माल घेऊन जाणारी बेलगाडी- 
छकना-क्रि. अ. तृप्त होणें, नशेंत चूर होणें, 

आइचर्यात पडणें, फसणें, व्याकृठ होणें. 
छक््का-पु. सहांचा समुदाय, शुद्ध, सहा 

भागांची वस्तु, जुगाराच्या खेल्टांत 
सहा कवडया उताण्या पडणें, धूतंता, 

छक््कापंजा-चलाखी, कपट.._[ साहस. 
छक्के छूटना-धीर सुटणें. 
छग, छगडा-पु. बकरा. 
छगुनी-स्त्री. करांगल्ही. 
छछ्तिआ-या- स्त्री. ताक पिषप्याचें भांडें, 
छछू दर-पु. एक प्रकारचा ताईत, फटा- 

क्याचा एक प्रकार, चिचुद्री: 
छजना-क्रि. अ. शोभणें, उपयोगी वाटणें. 
छज्जा-पु. सज्जा, गेलरी, छताचा भिती- 

च्या पुढें आलेला भाग. 
छटंकी-स्त्री. छटांकी, शेराच्या सोछाव्या 

भागाचें माप किवा वजन. 
छटना-क्रि. अ. निवडर्णे. 
छटकना-क्रि. अ. निसटणें, दूर दूर राहणें, 

उडी घेणें, तावडींतून सुदर्ें 
छटकाना-क़ि. स. निसटूं देणें, हिसडा 

देऊन पकडींतून सोडविणें, ओढून काढणें, 
दूर करणें. 

छटपटाना-क्रि.अ. हातपाय आपटणें,व्याकूछ 
होणें, एकाद्या वस्तूसाठीं धडपडगणें. 

छटपटी-स्त्री. बेचेनी, व्याकुछता. 
छठोक-स्त्री. छटाक, शेराचा सोढावा भाग. 
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छठा-स्त्री. शोभा, चीज, समूह, - 
परंपरा. -वि. सहावा, निवडलेले, धूते. 

छठ-स्त्री. षष्ठी (तिथि). 
छठा-वि. सहावा. 
छठी-स्त्री. षष्ठी पूजन.-वि. सहावी- 
छठीका दूध याद आना-हैराण होणें, 

अभिमान विसरणें. [ लांब तुकडा, गज. 
छड़-पु. धातु किया लाकडाचा बारीक 
छड़ा-पु. पायांतील दागिना. “वि. एकटा. 
छड़िया-पु. पहारेकरी. 
छड़ी-सत्री. हातांत धेण्याची बारीक छडी. 

छत्त-स्त्री. गच्ची, छत, चांदवा--पु. घाव. 
-अ. असतांना, राहुन. 

छतगीरी-स्त्री. छत, चांदोबा. 
छतनार-वि. छताप्रमाणें पसरलेला. 
छतरफेन-पु. बांडगुव्. 
छत्तरी-स्त्री. छत्री, मांडव, खुराडें, समा- 

धीवरील छत्री, पेराशूट, क्षत्रिय. 
छतरी फोज-सत्री. पराशूट घेऊन उतरणारी 
छति-स्त्री. हानि, कमतरता. [ फौज. 
छतिया-स्त्री. छाती, वक्षस्थव्ठ. [ देणें. 
छतियाना-क्रि. स. छातीजबढ नेणें, आलिगन 
छतिवन-एु. सप्तपर्णी, एक वक्ष. 
छतीसा-वि. चतुर, धरे. 
छतुरिया-स्त्री. सत्संगति. 
छत्ता-पु. छत्री, मधमाशांचें मोहोल, छत्री 

प्रमाणें दूर वर पसरलेली वस्तु, कम-. 
छांतील बीज कोश. 

छत्र-पु. अछंबें, छत्री. -स्त्री. शेतगवत, 
बडीशेप, बाछ॑तशेप, कोथिबीर. 

छत्रक-पु. मांडव, मधमाशांचें मोहोक्. 
लहान देऊछ, पाणकावढा, गोपुच्छा- 

छत्रछाया-शरण. [ इति पोढें. 
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छत्रबंध-पु. हीन कुब्यांत जन्मकेला क्षत्रिय. 
छत्री-वि. क्षत्रिय, छत्री. 
छदास-पु. पैशाचरा चौथा हिस्सा. 
छन-पु. क्षण, छंद (बांगडी). 
छनक-पु. छन छन असा आवाज, एक क्षण. 
छनकना-क्रि. अ. छन छन शब्द होणें, 

सटकणें. 
छनकाना-क्रि. स. सावध करणें, छनछन 

असा आवाज करणें, घाबरविणें. 
छनतछनाना-क्रि.अ. छत छन आवाज होपणें, 

झंकार होणें, उकल्त्या तेलांत पाणी 
पडल्यामुल्ें तडतड आवाज निषणें, 

छनदा-स्त्री. रात्र. [ रागानें जत्ठफल्णें. 
छनना-क्रि. अ. गढणें, चाक॒ण होणें, 

भांडण होणें, कढईतून पुच्या वगैरे निधणें, 
तपास होणें, अंगल चढणें, लागणें. 

(गहरी) छतना- खूब मेत्री होणें, भांडण 
होगें. [ घेणें. 

छताना-क्रि. स. माक्वून किवा चात्ववून 
छनिक-वि. क्षणिक, क्षणभंगुर, -पु. क्षणमर. 
छन्न-पु. तापलेल्या पदार्थावर पाणी पड- 

ल्यानें होणारा आवाज. 
छप-स्त्री. पाण्यांत पडण्याचा आवाज. 

छपका-पु. पाण्यांत हातपाय मारण्याची 
क्रिया, पाण्याचा हबका, डोक्यावर 
घालण्याचा एक अलंकार. 

छप छपाना-क्रि. अ. पाण्यावर एकादी 
वस्तु आपटल्याचा आवाज होणें. -क्ि. 
स. पाण्यांत छप छप असा आवाज 

छपद-पु. भुंगा. [ उत्पन्न करणें. 
छपन-पु. सहार, नाश. -वि. लपछेला. 

छपना-क्रि. अ. छापलें जाणें, अंकित होणें, 
देवी काढणें, 
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छपवाना-क्रि. स. छापविणें, अंकित कर- 
विणें, देवी काढविणें. | पलंग. 

छपरख (खा)ट-स्त्री. मच्छरदाणी लावलेला 
छपरी-सत्री. झोपडी. [ मजूरी. 
छपाई-स्त्री. छापण्याचें काम, छापण्याची 
छपाका-पु. पाण्यावर एकादी वस्तु पडण्या- 

चा आवाज, जोरानें उडालेल्या पाण्या- 
चा आवाज. 

छप्पय-पु. सहा चरणांचा एक छंद. 

कृप्पर-पु. छप्पर. [ धाब्यावर बसविणें. 
छप्पर पर रखना-चर्चा न करणें, वगढणें, 
छप्पर फाड़कर देना-अकस्मात देणें. 
छबि-स्त्री. शोभा, सौंदर्य, कांति, फोटो. 
छबीला-वि. सुंदर, देखणा. 
छमकना-क्रि. अ. घुंघुर बांधून नाचणें, 

घुंगरांचा आवाज होणें, चमकणणें. 
छस्नछम-स्त्री. नुपूर, पेंजग इ. चा आवाज. 

“वि. छमछम शब्दासहित. 
छमऊछमाना-क़रि. अ. छमछम आवाज करीत 

चालणें, छमछम आवाज करणें, चमकणें. 
छप्तना-क्रि. अ. क्षमा करणें, सहन करणें. 

छमा-स्त्री. माफी, क्षमा. 

छम्ासी-स्त्री. मृत्युनंतर सहा महित्यानें 
छम्ुख-पु. षडानन. [ होणारें श्राद्ध. 
छय-पु. क्षय, नाश. 
छयरू-नवि. तरुण, सुंदर. 
छर, छल-पु. कपट, फसबणूक. 
छरकना-क्रि. अ. हिसकणें, हा 
छरछंदी-वि. स्वच्छंदी, धूर्त. [ आवाज). 
छरछर-पु. छमछम (छडी मारण्याचा 
छरछराना-क्ि. अ. चुरचुरणें, आग होणें. 
छरना-कि. अ. गढणें. -क्रि. स. छलणें, 

मोहित करणें. 
हि. म. को... १३ 
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छरभार-पु. कामाची जबाबदारी, भानगढ, 
छरहरा-वि. सडपातत्ठ, चपत्, सुबक. : 
छरा-पु. लड, ताडी (विजारीची ), बोर. 
छरिदा-वि. एकाकी, जवछ सामान वगैरे 
छरीला-पु. दगडफ़ूल. [ नसलेला यात्री. 
छरे-वि. निवडलेलें. 
छदिस्, छर्दो-स्त्री. वांती, निर्भयस्थान, गृह. 
छल-पु. कपट, बहाणा, घूर्तता, फसव्णूक, 

दुबाध विषय, युद्धमयादा सोडणें. 
छलक, छलकन-स्त्री. डचमत्ण्याची किया, 

उसब्ठी- 
छलकना, छलछलाना-कि. अ. भांडांतून 

उसक्न बाहेर पडणें, भरल्यामुद्धें 
ओसंडणें. 

छलकफाना-क्रि. स. एकादा पातछ पदार्थ 
भांड्यांतून उडवून बाहेर टाकरणें. 

छलछंद-पु. घृतेता, कपटजाल. 
छलछाया-पु. कपटजाल, माया. 
छलछि द्र-पु. फसवेगिरी. 
छलना-क्रि. स. फसविणें, प्रतारणा करणें. 

“स्त्री. कपट, वंचना- 
छलनी-स्त्री. चाल्णी- 
छलनी हो जाना-चाढण होणें. [ होणें. 
(कलेजा) छलनी होना-दु:खानें हृदय जजेर 
छलीग-स्त्री. उडी. [ फसविणणें, 
छलाना-क्ि. स. प्रतारणा करविणें, 
छलाबा-पु. भुताची छाया, आग्या वेताछ, 
छलिया, छलौी-वि. कपटी. [ जादू. 
छल्ला-पु. आंगठी, कहें. ॥ 
छल्ली-स्त्री. थापी, रास, । 
छबना-पु. पिल्लूं, डुकराचें पिल्लू. [टांच, 
छवबा-पु. पशूचा छावा, जनावराचें पोर, 
छवाई-स्त्री. झांकष्याची क्रिया किया 
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त्याची मजुरी. 
छवाना-क्रि स. झांकविणें. 
झृवेया-पु. छप्पर तयार करणारा मनुष्य. 
छहरना-क्रि. अ. चारी बाजूला पसरणें, 
| अस्ताव्यस्त होणें, विसकटणें, 

छहूराना-क्रि. स. पसरविणें. 
छहियाो-स्त्री. सावली, 
छोगना-कि.स. फांदी कापून वेगल्ीी करणें. 
छोगुर-पु. हाताल्य सहा बोटे असलेला 
छोछ, छाछ-स्त्री. ताक, मठठा. [ मनुष्य. 
छाट-स्त्री. कापण्याचें काम, वेगछी केलेली 

निरुपयोगी वस्तु, ओकारी, कात्रण. 
छोटना-क्रि. स. छाटणें, कापून विशिष्ट 

आकार देणें, धाव्य पाखडणें, निवडून 
ब्रेगठें करणें, दूर करणें, साफ करणें, 
कापून लहान करणें, आवश्यकता 
नसतांना स्वत:ची योग्यता सांगणें. 

छोडना-क्रि.स. सोडणें. [ वयाची दोरी. 
छोद-स्त्री. जनावराच्या पायाला बांधा- 
छोदना-क्रि. स. दोरीनें वांधणें, घोड्याचे 

किवा गाढवाचे मागचे दोनन््ही पाय 
एकत्र बांधणें. 

छोब-ह-ही-स्त्री. सावली, सावलीची 
जागा, आश्रयस्थान, प्रतिबिब, भूतबाधा. 

छाबव न छूने देना-सावलीला देखील उसमें 
छोव बचाना-दूर राहणें. [ राहूं न देणें. 
छोव न छू पाना-प्राप्त न करणें. 
छोव पड़ना-प्रभाव पडरणें. 

छोहगीर-पु. राजछत्र, आरसा. [मस्ती, 
छाक-सुत्री. तृप्ति, दुपारचें जेवण, नशा, 
छाकना-क़ि. अ. तृप्त होणें, निशेत मस्त 
छाके-वि. मस्त. [ होणें, 
छाग-पु. बकरा. 
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छागल-वि. बोकडांचें. -पु. झांझर. 

छाछ-स्त्री. ताक. 
छाज-पु. सूप, छप्पर, सज्जा, 
छाजन-पु. आच्छादन, कापड, छप्पर. 

स््त्री.-आच्छादण्याचें काम, छप्पर, 
छाजना-क्ि. अ. शोभणें, खुलन दिसणें. 
छाता-पु. छत्री. 
छाती-स्त्री. छाती, स्तन, हृदय, साहस. 
छातीपर सूग अथवा कोदों दलना- 

एकायाच्या समोर त्याच्ष्या विषयींच 
बाईट बोलणें, वर्मी घाव घालणें. 

छाती जुड़ाना या ठंडी करना-अभिलाषा 
पूर्ण करणें. 

छाती पसोजना-करुणा उत्पन्न होणें. 

छातोपर सॉप लोटना-अत्यंत मानसिक 
छातीसे लगाना-आछिगजन् देणें. [ त्रास होणें. 
छात्र-पु. शिष्य, विद्यार्थी, पिगट मक्षि- 

कांचा मघ. 
छात्रवृत्ति-स्त्री. शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप. 
छात्रालय-पु. विद्यार्थीवसतिगृह. 
छादन-पु. आवरण, आच्छादण्याचें काम. 
छान-स्त्री. छप्पर. 

छानना-क्रि .स. चारणें, वेगले करणें,परीक्षा 
करणें, तपास करणें, नशा करणें, भेदणें. 

छान्रबीन-स्त्री. कसून केलेला तपास- 
छाना-क्रि.स. झांकणें, सावलीसाठीं वर 

एकादी वस्तु ताणणें किवा पसरणें.-- 
छातमि-नी-स्त्री. पर्णकुटी. [क्रि.अआ. पसरणें. 
छापना-क्रि. स. छापणें. 
छापा-पु. छाप, मुद्रा, मोहर, शुभ 

प्रसंगी भित्तोवर किवा कपड्यावर 
उठविलेला हक्वदीचा पंजा. 

छापाखाना-पु. मुद्रणालूय. 
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छाम्र-वि. क्षीण, दुबढा, कृश. 
छायलू-पु. एक प्रकारचें पातत (स्त्रियांचें). 
छाया-स्त्री. सावली, प्रतिकृति, अनुकरण, 

तेज, अंधार, [घूलछ- 
छार-पु. क्षार, मीठ, राख, खारट पदार्थ, 
छारखार करना-घुल्लीस मित्वविणें. 
छार-स्त्री. साल, वल्कल. 
छालना-क्रि. अ. चाछणें, गाठणें. 
छाला-पु. साल, फोड, काठतटड़ें. 
छालिया, छाली-स्त्री. सुपारी. 
छावना-क्रि. स. शाकारणें. 

छावनी-स्त्री. छप्पर, छावणी, सैन्याची, 
थांवण्याची जागा. [ (जनावराचा) . 

छावा-पु. पुत्र, मूल, तरुण हत्ती, बछडा 
छाछ-स्त्री, ताक. 
छिछ-सत्री. शिततोडा, थेंब. 
छिकनी-स्त्री. तपकीर, एक प्रकारचें गवत. 
छिगनी-स्त्री. करंगव्ठी. 
छिछला-वि. उथकू. . 
छिछोरा--वि. क्षुद्र- 
छिछो रापन-पु. छिचोरपणा. 
छिटकना-करि.अ. पसरणें, विखरणें. 
छिटकाना-क्रि. स. पसरविणें, विखुरविणें. 
छिटकनो-स्त्री. खिटटी. [ पुढचा भाग. 
छिटका-पु.. पडदा, आडोसा, पालखीचा 
छिड़कना-क्रि. स. सडा घालरूणें. 
छिड़काई-स्त्री. शिपण, सडा. 

छिड़काव-पु. शिपण्याची क्रिया, शिपण. 
छिड़ना-क्रि. अ. आरंभ होणें. 

छिड़ाना-क्रि. स. हिसकविणें, ओढून घेणें. 
छितनी-स्त्री. करंडी, परडी. 

छितरना-क्रि.अ.विख्रणें. [करणें,विखुरविणें. 
छितराना-क्रि. अ. विखरणें.-क्रि. स. विर् 
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छिति-स्त्री. पृथ्वी, जागा, क्षय: 
छितिज-स्त्री. क्षितिज, मंगढ ग्रह, झाड- 
छितिरूह- ही झाड. 
छिव-पु. भोंक. [ टोंचणें. 
छिदना-क़ि, अ. छिद्र होगें, जखमी होणें, 
छिदाना-क्रि. स. भोंक पाड़विणें, टोंचविणें, 
छित्र-पु. भोंक, खत्ठगा, दोष, ब्यंग, उणें, 

अवकाश, स्थान, आकाश.-वि. भोंक 
छिन-पु. क्षण. [ पाडलेला. 
छिनक-तअ. क्षणमर. 
छिनकना-क्रि. स. नाक शिकरणें. 
छिनछबि-स्त्री. वीज, आंब्याच्या कोयी- 

तील बी, गढ्दांतील व कानांतील 
दागिना. >वि. अत्यंत चंचल किवा 

छिनदा-स्त्री. रात्र. [ प्रकाशमान. 
छिनना-क्रि. अ. काढून घेतले जाएें. 
छिनवाना, छिनाता-क्रि स. हिसकावून घेव- 
छिनालू-वि. व्यभिचारिणी, | विणें. 
छिनाला-पु. व्यभिचार, अनुचित संबंध: 
छिन्न-वि. खंडित,थकलेला.-स्त्री. जारिणी, 
छिपकलो-स्त्री. पाल. [ गुत्धवेल, 
छिपना-क्ि. अ. लपणें, दडणें. 
छिपाना-क्रि. स. लपविणें, गुप्त ठेवणें. 
छिपाव-पु. गोपन, लपवालपवी. 
छिपी-पु. शिपी. 
छिसा-स्त्री. क्षमा. 
छिया-स्त्री. धाणेरडी वस्तु, मछ. [ करणें. 
छिया छरद करना-छी: थ् करणें, तिरस्कार 
छिया बिया करना-सष्ट भ्रष्ट करणें. 
छिर (ल ) कना-क्ि. स. शिपणें. 
छिरेटा-पु. एक प्रकारचा वेल. 
छिलका-पु. साल (फढ्ठांची ), पाषुद्रा. 
छिलना-क्रि. अ. साल किवा कातडी निघणें, 

तासलें जाणें. 



छिहना 

छिहना-क्रि- अ. क्षीण होणें. 
छिहानी-पु. स्मशान. 
छोंक, छीक-स्त्री. शिक. 
छोंका-पु. शिकें, जाल्शीदार खिडकी, 

बैलाच्या तोंडावर बांधावयाची दोरीची 
जाली, दोरीचा पूल: 

छींट, छींटा-स्त्री. तुषार, चीट (कापड)- 
छोंटा कसना-दोष देणें. 
छोछड़ा-पु. मांसावा निरुपयोगी तुकडा. 

छोछालेदर-स्त्री. दुदेशा, छि: थू. 

छीज-स्त्री. हानि. 

छोजन-पु. घसारा, झीज, कमी होऐें. 

छीजना-कि. अ. झिजणें, कमी होगें. 

छोटना-क़िं. स. पाणी उडविणें. 

छीति-स्त्री. हानि, खराबी. 
छीवोछान-वि. छिल्नविच्छिन्न. 
छीत-वि. क्षीण, अशक््त. 

होनना-क्रि. स. कापणें, वेगकछे करणें, 
टाकी लावणें, दुसन््याची वस्तु जबर- 

. दस्तीनें घेणें. 
छीना झपटी-रत्री, ओढाताण, खेंचाख्ेच. 

छीप-वि. वेगवान, चपत&.-स्त्री. डाग, एक 
प्रकारचा त्वचा रोग, छाप, ठसा. 

छीपो-पु. कपड्यावर वेलबुट्टी वगैरे 
छापणारा. [कपडा, चीट- 

छीबर-स्त्री. ठिपका, वेलबुट्टी असलेला 

छीमी-स्त्री. शेंग ( वाटाणा वमैरेची ). 

छीर-पु. क्षीर, दूध, कपड्याचा कांठ- 
छीरज-पु. वहीं. 
छोरप-पु. बालक. 
छोरफेन-पु. दुधावरील साय, मलई. 

छीलन-स्त्री. साकपट, काचरी. [काढर्णें. 

छीलना-क्रि.अ. सोलणें, खरवड्न वेगढें 
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छीलर-पु. 'लछहान तलाव. 
छुआछूत-स्त्री, स्पर्वास्पर्श, शिवाशिव. 
छुईमुई-स्त्री. लाजाल्ू- [ पोकह्ठ. 
छच्छी-स्त्री. बारीक पोकछ नक्ही. -वि. 
छुट-अ. शिवाय, व्यतिरिक्त. 
छुटकाना-क्रि.स. सोडबिणें, मुक्त करणें. 
छुटकारा-पु. सुटका, त्रास किवा संकटांतून 
छुटपन-पु. बालपण, लूघता. [ मुक्तता. 
छुट्टा-वि.मोकछा,सुटसुटीत,एकटा, फुटकब्ठ- 

छुट्टी-स्त्री. सुटका, फुरसत, सुट्टी, जाण्याची 
छुट्टी होना-कटकट संपर्णे. [ परवानगी. 
छुड़वाना, छुड़ाना-क़िं. स. सोडविणें (बांध- 

लेलीं किवा गुंतलेली वस्तु ), साफ करणें, 
कामावरून काढणें, व्यसनांतूत सोडविणें. 

छुत्-स्त्री. भूक, 
छुतहरा, छुतिहार-वि. कुपात्र, 
छतिहा-वि. अस्पृश्य, कलंकित. 
छुतेला-वि. स्पर्शजन्य, सांसगिक. 
छुद्र-वि. क्षुद्र, लहान. 
छुधित-वि. भुकेला. 
छुपना-क्रि. अ. लपणें. 
छुपाना-क्रि. स. लपविणें. 
छुभित-वि.क्षुब्ध झालेला, घाबरलेला. 
छुभिराना-क्रि.अ. क्षुब्ध होणें, विचलित 
झूरा-पु. सुरा, वस्तरा. [ होणें, घाबरणें. 
छरी-स्त्री. सुरी, चाकू. [ लघदी करणें. 
छुलकना-क्रि. अ. ठिबकणें, थोडी थोडी 
छुलछुलाना-पाहा “छुलकना". 
छुलाना-क्रि.अ. स्पर्श करविणें. 
झछुवाव-पु. स्पर्श. 
छुहना-क्रि. अ. स्पर्श करणें, रंग दिला 
छहारा-पु. खजूर, खारीक. [जाणें. ' 
छू छा-वि. रिकामा, निःसत्व, निर्घन- 
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छु-पु. मंत्र म्हणून फुंक मारण्याचा शब्द. 
छू मंतर होना-नाहींसें होणें..[ गाल 
छूठ-स्त्री. सूट, फुरसत, स्वतंत्रता, शिवी- 
छूटना-क्रि.अ. सुटणें, रवाना होणें, वेगढें 

होणें, नियम तुटणें, बाकी राहाणें, चूक 

शरीर छूटना-मरणें. [होणें, बेकार होणें. 

नाड़ी छूटना-नाडी बंद पडणें. 
छत-स्त्री. शिवाशिव, घाणेरड्या वस्तूचा 
छतका रोग-स्पशंजत्य रोग...[ स्पर्श. 
छुना-क्रि. स. शिवणें, लिंपणें, स्पर्श करणें. 

>क्रि. अ. स्पर्श होणें. 
आकाझ छूना-फार उंच होणें. 
छेंकना-क्रि. स. आच्छादणें, थांबविणें, बाह्य- 

रेषेनें मर्यादित करणें, कापणें, खोडणें. 
छेक-क्रि.स. लिहिलेलें खोडण्याची क्रिया. 
छेड़छाड़-स्त्री. विनयभंग, त्रास, आडकाठी. 

छेड़ना-क्रि. स. खोदणें, सतविणें, विरोध्याला 
चिडविणें, सुरवात करणें, वाजविष्या- 
करितां वाद्याला हात छावणें, फोड 
चिरणें, थ्द्टा करणें. 

छेड़वाना-क्रि.स. खोडी करविणें, दुसन्या- 
छेत्र-पु. क्षेत्र, शेत. किडून चेष्टा करविणें. 
छेद-पु. छिद्र, भोंक, विनाश, भाग, भंग, 

सीमा, भाजक, छेद. 
छेदता-कि. स. भोंक पाडणें, कापणें. [चोथा. 
छेला-पु. चक्का, दुधाचे नासकवणी किवा 

छेनो-स्त्री. छिनी, टांकी मारण्याचें हत्यार. 
छेम-पु. क्षेम कुशल, 
छेरना-क्रि.आ. अपचन होणें, हगवण छागणें. 
छेरी, छेली-स्त्री. बकरी. 
छेव-पु. जलम, भविष्यकालीन दुःख, शेवट. 
छेवता-स्त्री. ताडी. 
छेवना-क्रि. स. कापणें, खूण करणें, फ़ेकणें. 

छोमित 

छेह-पु. नाश, आघात, परंपरेचा भंग 
छेह-स्त्री. राख, मांती, छाया.--वि. खंडित, 
छेहर-स्त्री. छाया. [ कभी: 
छे-वि. सहा.-रत्री. नाश, क्षेय- 
छेया-पु. लहान मूल, छब॒कडा. [माणूस. 
छेल, छैला-पु. नखरेबाज माणूस, रंगेल 
42004 नखरेबाज व्यक्ति, आंबद 

छेलछबोला-पु. थाटमाट करणारा पुरुष. 
छेला-पु. सजलेला मनुष्य. 
छोंकना-क्रिं. स. फोडणीस टाकणें. 
छोंडा-पु. मोठी रबी. 
छोई-स्त्री. कोडा, उसाची पानें, उसाचा 
छोकड़ा-पु. लहान मुलगा, पोरगा. [ चोथा. 
छोकड़ापन-पु. पोरपण, बाल्यावस्था. 

छोटा-वि. लहान, कमी वयाचा, कमी 
प्रतिष्ठा असलेला, तुच्छ, क्षुद्र, 

छोटाई-स्त्री. नीचता, लहानपणा. 
छोटापन-पु. लहानपण, बालपण.- 
छोटा लाट-पु. गब्ह॒नेर. 
छोटी हाजिरी-स्त्री. सकाछूची न्याहरी: 
छोड़कर-अ. खेरीज, शिवाय. 
छोड़ना-क्रि. स. सोडणें, टाकणें, वगच्ठणें. 

छोड़वाना-क्रि. स. दुसन््याकड्न सोडविणें. 
छोड़ाना-क्ि. स. सोडविणें, बडतफं करणें. 
छोनिप-पु. राजा. 
छोनी-स्त्री. पृथ्वी... [ आघात, बचाव. 
छोप-पु. जाड लेप, लेप लावण्याचें कार्य, 
छोपना-क्रि. स. लेप लावणें, गिलावा करणें, 

दाबणें, आधघातापासून वांचणें, झांकें, 
छोभ-पु. क्षोभ. 
छोभना-क्रि, अ. क्षुब्घ होगें. [ भीत, कुछ, 
छोभित-बवि. विचलित, क्षुब्ध झालेला, भय- 



छोम 

छोम-वि. गुलगुल्हीत, 
छोर-पु. ह॒द, टोंक, किनार, कांठ. 

(ओर) छोर-आदि अंत. [ मूलगी. 
छोरा छोरी-स्त्नी. हिसका हिंसक, मुलूगा 
छोलदारो-स्त्री. तंबू. ह 
छोलछना-क़ि. स. सोलणें, खरडर्ें. 
छोह-पु. ममता, दया. 
छोहना-क़ि. अ. चंचल होणें, दया करणें. 
छोहरा-पु. मुलगा. 
छोहरिया, छोहरो-स्त्री. मुलगी. 
छोहिनी-स्त्री. अक्षौहिणी. 
छोही-वि. दयाल्तू, अनुरामी. 
छौंक-स्त्री. फोडणी. 
छोकना-क्रि. अ. फोडणीस टाकणें, झड़प 

घालणें, (वार करण्याकरिता). 
छोना-पु. पशूचें पिल््लूं (जसें-मृगछौना). 
छौलदारी-स्त्री. लहान तंबू. 

[ज] 
जंग-स्त्री. लाई, शत्रुता. 
संग-पु. गंज, तांब- 
जंगजू-वि. वीर, युद्धास तत्पर, भांडखोर. 
जंगस-वि. चल, एका स्थानावरून दुसच्या 

स्थानीं आणतां य्रेण्यासारखें, सजीव. 
-पु. विषभेद. * [ वि. ओसाड. 

जंगल-पु. वन, वात्ववंट, एकांत, मांस.- 
जेंगला-पु. लोखंडी जाछी. [गंजाचा रंग- 
जंगार-पु. तांब्याचा गंज, तांब्याच्या 
जंगारो-वि. जंगली, निव्या रंगाचा. 
जंगी-वि. लढाऊ, फौजेचा, फार मोठा, 
अंगी लाट-पु. सरसेनापति. [ वीर. 
अंधा-स्त्री. मांडी, पोटरी. 
जंचना-क्रि. अ. तपासणी हेणें, परीक्षे्र 

उतरणें, प्रतीत होणें. 

न १९८ -- जंभा, जंभाई, जंभिका 

जेंचा-वि. तपासलेला, अचूक. 
जंजार-रू-पु. घोटाला, जंजाक, गुंतागृंत, 

मोठें जाछें, उपदृष्याप, पाण्यांतील 
भोंवरा, मोठया तोंडाची तोफ, एक 
प्रकारची मोठी बंदूक. 

जंजाली-वि. भांडखोर. [ कडी. 
ज्ंजीर-स्त्री. साखवब्ठी, बेडी, दरवाजाची 
जंतर-पु.यंत्र, मंतरलेला ताईत,एक दागिना. 

जंतरमंतर, जंत्रमंत्र-पु. जादू टोणा, वेध- 
शाका. [ जादुगार, वाद्य वाजविणारा. 

जंतरी-स्त्री. तार ओढप्याचें यंत्र, पंचांग, 
जेंतलार-स्त्री. जातें रोपण्याची जागा- 
जंता-पु. तार ओढण्याचें यंत्र, कल्ठ, कुलप. 
जंतु-पु. प्राणी, जनावर, लोक, क्ृमि. 
जंत्रित-वि. बांधलेलें, हैक लावूत बंद 

केलेलें, यंत्रानें बंद केलेले. 
जंत्री-पु. वाद्य, वाजंत्री, पंचांग, यादी. 
जंद-पु. एक प्रचलित पारशी घमंग्रंथ व 
जंदरा-पु. यंत्र, जातें, कुलप. [त्याची भाषा. 
जंपना-क्रि.स. सांगणें, म्हणणें. 

जंबीर-पु. ईडलिबू, मरवा, रानतुव्ठस. 
जंबीरी नीब्-पु. एक प्रकारचें आंबट लिबू. 
जंबू-स्त्री. जांभूछ: [सीच मनुष्य. 
जंबक-पु. कोल्हा, केवड), जांभूछ, वरुण, 
जंब्रक-स्त्री. लहान तोफ, तोफेची गाडी, 

खिठयावर गोल फिरणारी कडी. 
जंब्रा-पु. तोफ चढविण्याची बैठक, सोना- 

राचे एक हत्यार, खिलछ॒यावर गोल 
फिरणारी कडी. 

जंभ-पु. दाढ, जबडा, एक दैत्य, जांभई, 
एक प्रकारचें आंबट लिबू, भाग, खांदा, 
मक्ष्य, भक्षण, बाणाचा भाता, हनुबंटी- 

जंभा, जेंभाई, जंभिका-स्त्री. जांभई. 
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जई-स्त्री. जवाच्या जातीचें एक धान्य, 
ज्ईफ़-वि. वृद्ध, [ अंकुर.-वि. विजयी. 
जक-पु. धनरक्षक भूत, कंजूस मनुष्य: 

“स्त्री. हट्ट, ध्यास, नाद, छंद. 
ज्ञक-स्त्री. पराजय, हानि, राज. 

जकड़ना-क्रि. स. जखडणें.-क्रि. अ. जख- 
डल्यामुछें शरीराची हालचाल बंद होणें. 

जकड़बंद करना-पूर्णपणें ताब्यांत धेणें. 
जकना-क्रि.अ. बुचकल्टयांत पडणें, बडबडरणें. 
ज्षकात-स्त्री. कर, दानधर्म. 
ज़्कावत-स्त्री. बुद्धिमत्ता, नेकी, पवित्रता. 
जकित-वि. चकित, विस्मित. 
ज्ञ़की-वि. पवित्र, बुद्धिमान. 
ज्खम-पु.जलम, मानसिक दुःखाचा आघात. 
जखासत--्त्री. स्थूलता, पुस्तकाची जाडी. 
जखोम-वि. स्थल, मोठा. 
जखोरा-पु. संग्रह, खजीना, झाडाचें बी व 

रोपें विकण्यावें ठिकाण. 
जग-पु. जग, लोक, यज्ञ. 
जगजगा-वि. प्रकाशित. 
जगजगाहुट-स्त्री. चमक, प्रकाश. [ पृथ्वी. 
जगजोनी-पु. त्रम्हा, शिव, विष्णु, परमेश्वर, 
जगत-स्त्री. विहिरीच्या भोंवतालूची भित॑. 

-पु. वायु, महादेव, जग, देह.-वि. जंगम, 
जगतसेठ-पु. फार मोठा सावकार. [चर. 
जगती-पु. पृथ्वी, लोक, गाय, जमीन. 
जगदंबा-स्त्री. जगन्माता, दुर्गा. 
जगदाधार-पु. शेष, ईइवर, कार, वायु. 
जगदीश-पु. ईश्वर, विष्णु, जगन्नाथ. 
जगदीश्वर-पु. परमेश्वर. 
जगना-क़ि. अ. जागणें, सावध होणें, 

जढणें, उत्तेजित होणें, चमकणें. 
जगमग-गा-वि. प्रकाशित, चमकदार. 

जगमगाना-क्रि.अ. चमकणें, लखलखणें. 
जगमगाहट-स्त्री. चमक, लखलखाठ. 

जगवाना-क्रि.स. जागे करविणें, उठविणें. 
जगह-स्त्री. जागा, हुद्दा, संधि. 
जगात-पु. दान, कर. [कर वसूलीचें काम. 
जगाती-पु. कर वसूल करणारा मनुष्य, 
जगाना-क्ि. स. ज/गविणें, बोध करविफें, 

पेटविणें, मंत्र साधन करणें, चांगल्या 
स्थितीत आणणें, शुद्धीवर आणणें. 

जगार-स्त्री. जागरण. [ झोपेस आछेला« 
जगीला-वि. जागरणामुक्ठें आछ्सावलेला, 
जग्य-पु. यज्ञ, होम... [ शूद्र, नीच जात. 
जघन्य-वि. अंतिम, त्याज्य, नीच. -पु. 
जचना-क्रि. अ, पाहा जाौचना' 
जच्चा-स्त्री. बाढंतीण. [ खोली. 
जच्चाखाना-पु. सूतिकागृ ह, बाछंतिणीची 
जच्छ-पु. यक्ष, किम्नर, गंधव, देवता. 
जज-पु. न्यायाधीश. 
जजमान-पु. यजमान. 
जजा-स्त्री. प्रतिकार, परिणाम. 
जजाति-पु. ययाति राजा. 
जज़िया-पु. मुसलमानी राज्यांत परघर्मी- 
जज्ञीरा-पु. बेट. [यांवर बसबिलेला कर, 
जज्ञीरानुभा-पु. द्वीपकल्प. 
जज््ब-पु. आकर्षण, शोषण. 
जदबा-पु. आवेश, प्रबत्ठ इच्छा. 
जटना-कि. स. फसवृन एकादी वस्तु 

उपटणें, जोडणें. [ षधि) . 
जटामासो-स्त्री. सुगंधित पदार्थ (काष्ठौ- 
जटा-स्त्री. जठा (केसांच्या), मुछाचे 

बारीक दोरे, फांद्या, एक सुगंधित वन- 
स्पति, ज्यूट, वेदपाठाचा एक . प्रकार, 
एक फल्ठभाजी. 
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जटाजूद-पु. शंकराच्या जटा, लांब जटा. 
जटाना-क्रि. अ. ठकविलें जाणें. 
जटना-क्रि. स. उकविणें, लुबाडणें. 
जहिल-वि. गुंतागुंतीचा, बिकट, क्र्र, 

जंटाधारी, दाट.-पु. सिंह, बोकड, 
तपस्वी, ब्रह्मचारी, पिंपरी. 

जठर-पु. शरीर, पोट, पोटाचा एक रोग, 
गर्भाशय.-चवि. वृद्ध, कठिण, बांधलेलें, 

जठराग्नि-स्त्री. पोटांतील अन्न पचवि- 
जठेरी-स्त्री. म्हातारी. [णारी उष्णता, 
जड़-वि. अचेतन, स्तब्ध, मूर्ल, गारठलेला, 

अरसिक, थंड, मुका, मोहाधीन झालेला. 
-स्त्री. पाया, हेतु, आधार. -पु. पाणी, 
शिसें. [समूछ नष्ट करणें. 

जड़ उखाड़ना या खोदना-अहित करणें, 
जड़ जमना, जड़ पकड़ना-स्थायी होणें. 

जड़जंतु-पु. पशुपक्षी, मूर्ख प्राणी. 
जड़ना-क्रि. स. जडविणें. बसविणें, मारणें, 
जड़हन-पु. शाह (धान्य ) . [ चुगली सांगणें. 
जड़ाई-स्त्री,जडविण्याचें काम, जडविण्याची 

मज्री. [आहेत असा, जडविण्यास योग्य. 
जड़ाऊ-वि. ज्यावर रत्नें वगैरे जडलीं 
जड़ाना,जड़वाना-क्रि.स.जडवून घेणें.-क्रि.अ. 

जड़ावर-पु. गरम कपडे. [सर्दी होणें. 
जड़िया-पु. जडावाचें काम करणारा. 

जड़ी-स्त्री. औषधी वनस्पति, जडीबुट्टी. 
जत-वि. जितका. 
जतन-पु. प्रयत्न, रक्षण, उपाय. 
जतनो-वि. उद्योगी, हुशर. प्रयलशील, 
* तरतरीत. [देणें, दाखविणें. 
जतलाना,जताना-क्रि. स. आगाऊ सूचना 
जति,जतो-पु. यति, संन््यासी. 
जतु-डिक, छाख, शिलाजीत. 
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जतुगृह-पु. कुटि, झोपडी, लाक्षागृह. 
जतेक--अ. जितका. 
जत्था-पु. झुंड, जथा, तुकडी. 
जथा-अ. जसें, ज्याप्रमाणें. -पु. झुंड. 
जथोचित-अ. यथायोग्य. [-स्त्री. धन. 
ज्ञद-स्त्री. आघात, हानि, लक्ष्य. 

जद-अ. जेंन्हां, जर. -पु. आजोबा, 
जदपि-अ. जरी. [सौभाग्य, सम्पन्नता. 
जदल-पु. युद्ध. 
जदीद-वि. नवीन. 
जह-पु. प्रयत्न, 
जद्दी-वि. वडिलोपाजित. 
जन-पु. मनुष्याची सेवा करणारा, दास, 

भक्त, लोक, प्रजा, खेडवछ, समूह, 
ज्ञन-स्त्री. पत्ती, स्त्री. [ घर, मजुरी, 
जनक-पु. बाप, जतकराजा, जन्मदाता. 
जनकौर-पु. जनकपूर, जनकराजाचे भाऊ- 
ज्ञनख-पु. हनुवटी. [ बंद. 
ज्ञनस़ा-वि. नपुंसक, बायकी हावभाव 
जनता-स्त्री. जनसमूह, समाज. [ करणारा. 
जनता-क्रि. स. प्रसूत करणें, जन्म देणें. 
जननि-स्त्री. माता, उत्पन्न करणारी, 

अछीता, दया, जनी नांवाचा सुगंधी 
पदार्थ, एक औषधी वनस्पति. [ वस्ती. 

जनपद-पु. भरभराटीला आलेला देश, 
जनम-पु. जन्म. |पाजावयाचें औषध. 
जनमघू ढी-स्त्री. लहान मुलांना उगाढून 
(किसी बातका) जनमघूंटीमें पड़ना-जन्मा- 

पासून संवय होणें. 
जनमना-क़ि. अ. जन्म घछेणें. 
जनमसंघाती-पु. जन्माचा सोबती. 
जनमांतर-पु. दुसरा जन्म. 
जनमांना-कि. स. जन्म देणें. 
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जनमुरीद--वि. बाईलवेडा, पत्नीभकत. 
जनपबिता-पु. पिता, ब्रह्मदेव. 
जनपित्री-स्त्री. माता. 
जतवाना-क्रि. स. प्रसूत करणें, समाचार 

देवविणें. [ दिलेली जागा. 
जनतवास-पु. सभा, वरपक्षास राहण्यासाठीं 
जतवासा-पु. सर्व साधारण लोकांना 

उतरण्याकरितां असलेली जागा.. 
जनश्रुति-स्त्री. अफवा. 
जनाई--स्त्री. दाई, प्रसूत करण्याची मजुरी. 

जनाजा-पु. तिरडी, प्रेत)... [ दाखविणें. 
जनाना-क्रि. स. प्रयूत करणें. सूचना देणें, 
जूुनाना-वि. स्त्रियांचें, नपुंसक, भित्रा. 

-पु. अंतःपुर, पत्नी, हिजडा. 
ज़नानापन-पु. स्त्रीत्व. 
जनाब-पु. महाशय, महाराज. 
जनाबेमन- वि. महोदय. 
जनाव-पु. सूचना, इशारा. 
जनि-स्त्री.जन्म,स्त्री, आई, पत्ती, जन्मभूमि. 
जनित-वि. जन्मलेला. [-अ.नाहीं, नको, न. 
जनियो-स्त्री. प्रियतमा. 
जनी-स्त्री. दासी, आई, स्त्री, मुलगी, -वि. 
जनु-अ. जणूं काय, जसें...[ जन्मलेली. 
जनूब-स्त्री. दक्षिण दिशा. 
जनेऊ, जनेव.-पु जानवें, मुंज. 
जनेत-स्त्री. वरात (लरूग्ताची). 
जनेसु, जनेस-पु. राजा. 
जनेया-वि. माहितगार, जाणणारा. 
जन्न-पु. विचार, भ्रम, अनुभव, 
जच्नत-स्त्री. स्वर्ग. 
ज़न्म--पु. जन्म, उत्पत्ति, अस्तित्वांत येणें, 

जीवन, आयुष्य, जन्मभूमि, पिता,प्राणी, 
जन्मपन्नो-स्त्री. जन्मपत्रिका. [लोक, जाति. 
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जन्मभूमि-स्त्री. एकाद्याचा जन्म झालेलें 
ठिकाण किवा देश- 

जन्मान्तर-पु. पुनर्जन्म, दुसरा जन्म. 
जन्य-पु. साधारण मनुष्य, अफवा, पुत्र, 

लढाई, पिता, जन्म, राष्ट्र, वरपक्षीय, 
वधृपक्षीय, टपका, उत्पत्ति, प्राणी, 
देह, बाजार, लढाई, निदा.-वि.राष्ट्रीय, 
उत्पन्न झालेला, जन संबंधीं.-स्त्री. 
आईची मैत्रीण, करवली, प्रेम, सुख. 

जप-पु. एकादा मंत्र किवा वाक्य वारंवार 
म्हणणें, पूजेमध्यें जपाचा मंत्र म्हणणें. 

जपना-क्रि. स. जप करणें, खाऊन टाकरणें. 
जपनी-स्त्री. जपमात्ठ, गोमुखी. 
ज्ञफ़र-पु. जीत, लाभ. 
जफ़ा-स्त्री. कठोरता, जूलूम, कष्ट, संकट. 

जफ़ील, जफ़ोरी-स्त्री. शिटीसा रखा आवाज, 
जब-अ. जेब्हां. [ शिटी. 
जबड़ा-पु. जबडा. 
ज़बर-वि. बलवान, मजबूत, श्रेष्ठ, 

ज्बरदस्त-वि. पाहा जबर'. 
जबरन्-अ. बलपूर्वक. 
जबरा-वि. बलवान. -पु. झेन्रा. 
जबह-पु. हिसा (गछयावर सुरी चालवून 

केलेली ), हत्या. [ ण्याची पद्धत. 
ज़बान-स्त्री. जीम, भाषा, प्रतिज्ञा, बोल- 

ज्बान खींचना-कठोर शासन करणें. 

जुबान खुलना-अमर्याद बोलें. 
ज़्बान खोलना-तोंड उधडणें. [बोलू न देणें' 
ज़बान पकड़ना, जबान पर ताला लगाना- 
(दबी ) ज़बानसे कहना-चांचरत बोलणें, 
जबानज़्द-वि. प्रसिद्ध. दर ह हल्लू बोलणें. 
ज़बानदराज्ञ-वि. अनुचित ५.3: 
जबानबंदी-स्त्री. लेखी उत्तर. 
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जबाती-वि. तोंडी. कंजूष, निर्जीव व न वाढणारा पदार्थ. 
जझबन-वि. वाईट. जमादात-स्त्री. दगड व खनिज' पदार्थ 
ज्षब्त-पु. जप्त केलेली वस्तु, स्वीकारलेलें, | जुमानत-स्त्री. जामीनकी. [ वरयरे, 
जव्यार-वि. जुलमी. -पु. ईह्वराचें एक | जमानतन्-अ. जामिनकीकरितां. [ वेक्क. 
जनब्र-पु. जबरदस्ती, जुलूम. 
जब्ननू-अ. बलपूर्वक. 
जब व भुकाबला-पु. बीजगणित. 
जमोना-कि. अ. आकसावणें, जांभई देणें. 
जम-पु. यम, योगाचा एक भाग. 
जमकात, जमकातर-पु. पाण्यांतीलू भोंवरा. 

-स्त्री. यमाचें शस्त्र, खांडा. 

जमघट-पु. जमाव, गर्दी. 
जमज, यमज-पु. जुढ़ें. 
जमज़म-पु. मक््केंतीरू पवित्र विहीर 
जमजमी-स्त्री. जमजम विहिरीतील 

पवित्र पाणी आणपण्पाचें भांडें 
जमदाढ़-स्त्री. कटयारीप्रमाणें एक हत्यार. 
जमदुतिया-स्त्री. भाऊबीज. 
जमधर-पु. दुधारी तलवार. 
जमना-क्रि. अ. गोठणें, जम बसें, संवय 

होणें, रंगणें, एकत्र होणें, कामावर 
हात बसणें. काम चांगलें होणें, उगणें.-- 

जमनिका-स्त्री. पडदा. स्त्री. यमुना नदी. 
जमवट-स्त्री. गोठण्याची क्रिया, गोल सांचा. 
जमहूर-पु. जनसमूह, राष्ट्र. 
जमहूरो-वि. राष्ट्रीय 
जमा-वि. एकत्र, सर्वे मिक्तन. “्त्री 

पुंजी, मृठ्यधन, पैसा, जमिनीवरील 
कर, बेरीज 

जमाई-पु. जांवई.-स्त्री. जमण्याची किया 
जमविष्याची क्रिया. 

जमात-स्त्री. इयता, माणसांचा समूह. 

जमाद-पु. पाऊस न पडणारा भ्रदेद्य, 

[ नांव. जमाना-पु. वेछ, कालावधी, जग, भाग्याची 
जमाना-कि. स. गोठविणें, जमविणें, विर- 
जमानासाजू-वि. कार्यदक्ष,. [ जण लावणें. 
जमाबंदी-स्त्री. कुछाच्या जमिनीचा सारा 

लिहिलेला एक कागद. 

जमामार-वि. दुसन्याच्या पैशार्ये अपहरण 
जमाल-पु. सौंदर्य, रूप. [ करणारा. 
जमाव-पु. जमविष्याची क्रिया, गर्दी. 
जमावड़ा-पु. गर्दी, 
जमीं-स्त्री. जमीन, पृथ्वी 
जूमीकंद-पु. सुरण 
जमोंदार-पु. जमीनदार. [| दारी पद्धत. 
जमोंदारतंत्रवाद-पु. सरंजामशाही, जमीन- 
जूमींदारशाही-स्त्री. सरंजामशाही 
जमींदारी-स्त्री. जमीनदाराची जमीन 

जमीनदा राचा अधिकार, 
जमोदोज-वि. जमीनदोस्त, जमीनीवर 

पडलेला, जमीनीच्या खालूचा. -पु. 
जमो-वि. संयमी. [ एक प्रकारचा तंबू. 
जमीन-स्त्री. जमीन, भूमिका. [ करणें. 
जमीन आससान एक करना-फार प्रयत्न 
जुमोन आसामनके कुलाबे मिलाना-भगी रथ 

प्रयत्न करणें, मोठमोठ्ा कल्पना करणें. 
(पेरोंतलेसे)अमीन खिसकना-आरचर्य किया 

भय वाठणें. 
जमीन देखना-पडणें, आपटणें. 

(अभी) जमीनसे उठना-थोडें वय असणझें, 
जमीमा-पु. परिशिष्ट.._[ अल्पवयस्क, 
जमीर-पु. मन, विवेक, सर्वताम. 



अमुस, असुना 

जमुत, जमुना-स्त्री. यमुना नदी. 
जमुरंद-पु. पन्ना (रत्न). 
जमुहाना-क्रि. अ. जांभई देणें. 
जम्रक, जम्रा-पु. लहान तोफ. 

जरमयत-स्त्री. जमात, समूह, शांति, फौज: 
अमोगना-क्रि स. हिशेबव तपासणें, दुसन्या- 

वर सोपविणें, खत्या खोटयाची परीक्षा 
घेणें, खरें असल्याबहुल सांगणें. 

जम्म-वि. पुष्कल्ठ, सर्व. 
अयंत-पु. इंद्रपुशत्र, शंकर, भीमसेन, चंद्र. 

-विं- बहुरूपी, विजयी. 
जयंती-स्त्री. एका वृत्ताचें नांव, उत्सवाचा 

दिवस, जन्मदिवस, विजयिनी, हद, 
दुर्गा, पार्वती, पताका, नरदेल, गोकुछा- 
ष्टमी, दासी. 

जय-पु. विजय, इंद्वियनिग्रह, वीररस, जय- 
जयकार, जयंत, विष्णूचा द्वारपाल, युधि- 
ष्ठिर, अर्जुन, ग्रंथ, भा रतादि पवित्र ग्रंथ. 

जयजोव-पु. नमस्काराचा प्रकार (यात्रा 
अर्थ जगा व विजयी व्हा). 

जयना-क्ि. अ. जय होणें, जिंकर्णें. 

जयमाल-स्त्री.विजय मिव्ठल्यानंतर गब्ठधांत 
घालावयाचा हार, स्वयंवराच्या वेलीं 
बराच्या गढछबांत घालावयाचा हार. 

जया-स्त्री. दुर्गानखी, (३,८,१२) तिथि, 
भांग, हिरडा, दुर्गा, पार्वती, ध्वज.-वि. 

जथी-वि.विजयी, चित्ताकर्षक.[ जय देणारी. 
जर-पु. म्हातारपण, ओढ, जीणे, नाश. 
ज्षर-पु. पैसा, सोनें. 
जरक-पु. लांडगा. 

अजरकटी-पु. एक शिकारी पक्षी. 
खरकस, जरकसी-वि. जरीचा. 
जरकोब-पु. वर्स, बेगड इत्यादि बनविणारा. 

* रे७०ओे व 
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जरखरीद-वि. विकत घेतलेलें. 
जरखेज-वि. फलद्गुप, सुपीक. 
जरगर-पु. सेनार. 
जरगा-पु. गर्दी, पठाणांची जमात, या 

जमातीची सावंजनिक सभा. 
जरछार-वि. भस्मीभूत, नष्ट. 
जरजर-वि. जुता, वृद्ध, फाटकेंतुटकें. 
जरठ-वि. म्हातारा, जीर्ण, कठीण, घष्ट, 

लुढठा, वाकलेला, पक्व, पांढरा, 
फिक्कट, निर्देय- 

जरतु (दु)इत-पु. फारशी धर्मसंस्थापक, 
ज्रद-वि. पिवला- | झरतुष्ट. 
ज़्रदा-पु. खाण्याचा तंबाकू, साखर भावा- 

सारखें पक्वान्न, पिवछ॒था रंगाचा घोडा. 
ज्ञरदालू-पु. जरदाल्ूू. [ पिवल्ेपणा. 
ज्रदी-स्त्री. अंड्यांतील पिवक्का बलक, 
ज़रदोज्ञ-पु. जरीचें भरत काम करणारा. 
जरदोज्ो-स्त्री. जरीचें काम. 
जरन, जरनि-स्त्री. दाह- 
ज़रब-स्त्री. आघात, गुणाकार. [करुणें. 
ज़्रब देना-ठोकणें, बडबडणें, गुणाकार 
ज़रब खफ़ीफ़-हलका धाव: 

ज्ञरब शदोीद-जबर धाव. [ कापड. 

ज़रबफ्त-पु. जरीचें काम केलेलें रेशमी 
ज्षरबाफ़-पु. जरीचें काम करणारा मनुष्य. 
जरबोला-वि. सुंदर, भडक. 
ज़्रर-पु. हानि, आघात, मार, इजा. 
ज्षरा-वि. थोडे.-अ. कमी. 
जरा-स्त्री, म्हातारपण, पंगृपणा. 
जराजत-स्त्री. शेतांचें उत्पन्न, शेती, जिरा- 
ज्राअतपेशा-पु. शेतकरी.  [ ईत जमीन. 
चशफ़त-स्त्री. थट्टा, बुद्धिसत्ता, विनोद. 
जराफ्तनू-अ. थट्टूनें. 



चसरा्न 

ज़राब-वि. जडाऊ. 
जरायम-पु. पट, अनेक प्रकारचे अपराध. 
ज्ञरिया, जरीया-पु. कारण, संबंध, उपाय, 
ज्षरियें-अ. मार्फत, द्वारा 
जरी-वि. वीर. 
जरी-स्त्री. जर, जरीचें काम. 
ज़्रीफू-पु. थट्टेखोर, बुद्धिमान. 
जरीब-सत्री. जमीन मापण्याची साखती. 
जरीबाना-पु. दंड. 
ज्रूर-वि.आवश्यक, अनिवार्य.--अ. अवश्य, 
ज़्रूरत-सत्री. आवद्यकता. [पाहिजे. 
ज्रूरी-वि. आवश्यक, जें अवश्य झालें 
ज्ञक़्ंबक्न-वि. चमकदार, झगझगीत. 
ज्षवँ-वि. पिव्ा. 
जर्दी-स्त्रीं. पिवल्वेपणा. [ ऐकलेली गोष्ट. 
ज्फ़-पु. बुद्धिमत्ता, क्रियाविशेषण, भांडें, 
जबेउलसिसाल-स्त्री. म्हण.-वि. प्रसिद्ध. 
ज्र्रा-पु. कण, अणु 
जररि-वि. वीर, विशाल 
जर्राह-पु. शस्त्रवेदय. 
जलंधर-पु. एक राक्षस, जलोदर रोग. 
जलरूू-पु. पाणी, पूर्वाषाढा नक्षत्र, वा्ठा. 
जल खाना-पु. न्याहारी. 
जलूघड़ी-स्त्री. घटिकापात्र. 

जलचादर-स्त्री. पाण्याचा शांत पृष्ट भाग, 
पाण्याचा उथक् प्रवाह. 

जञलज़ला-पु. धरणीकंप 
जलडमरूमध्य-पु. सामुद्रधनी 
जलन-स्त्री. दाह, ईर्षा 

जलना-क्ि. अ. जछणें, द्वेष करणें, कुढणें, 
पोछणें, जढून कोछूसा किवा वाफ होणें. 

जलकर खाक होना, जलकर लाल होना, 
जरा भुना होना-रागानें छाल होणें. 

ण्ण २ छ ६.३ आन. जलुक-का 
जलेको जलता, जलेपर नमक छिड़कना, 

जले पर भाहूर देना-दु:खावर डागग्या 
जलपना-क्ि. अ. फुशारकी मारणें. [देणें. 
जलप्रपात-पु. धबधबा. 
जलूप्लावन-पु. महापूर, प्रलूय. 
जलपान-पु. न््याहारी, फराछ. . [ वेत. 
जलबेंत-पु.जलाशयाजवक उत्पन्न होषारा 
जलभेंवरा-पु. पाण्यावर अत्यंत जलद 

चालणारा काढ्ा किडा. 
जलवाना-क्ि. स. जात्ठविणें. 
जलवायु-पु. हवापाणी. 
जलसा-पु, जलसा, अधिवेशन, उत्सव. 
जलहरी-स्त्री. शिवलिंग ठेवण्याची बैठक, 

अभिषेक पात्र- 
जलाजल-पु. झिलठमिद्या, नक्षीदार काठ. 
जलातन-वि. रागीट, मत्सरी. 
जलाना-क्रि. स. जाछ॒णें, पेटविणें, सता- 

वर्णे, जाकन राख करणें,ईर्षा उत्पन्न 
जलापा-पु. ईर्षा, मत्सर. [ करणें. 
जलूाल-पु. तेज, प्रभाव. 
जलूावतन्-वि. निर्वासित. 
जलाबन-पु. सरपण, जछण, 

जलाशय-पु. नदी, विहीर, पाण्याचा सांठा. 
जलाहल-वि. जलमय. 
जलिका-पु. जल 
जलिया-पु. नाबिक, कोछी 
जली-वि. स्पष्ट.-स्त्री. मोठया व स्पष्ट 

अक्षरांत लिहिलेली लिपी. 

जली कटी या जलीं भुनी बात-मर्म- 
भेदक बोलणें. 

झलील-वि. तुच्छ, अपमानित- 
जलील-वि. श्रेष्ठ, वाडवडील. - 
जलुक, जलुका-स्त्री. जल्ू. 
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जल्स-पु. मिरवणूक, वरात. 
जलेबी-स्त्री. जिलबी, वेटोढें. 
जलोका,जलौका-स्त्री. जल. 

. जल्दबाज्ञ-वि. झटपट काम करणारा. 
जल्दो-ल्री. धाई.-अ. लूवकर. 
जल्प-क्रि. अ. बडबड, कथन. [मिरविणें. 
जल्पना-क्रि. अ. मिजास दाखविणें, शेखी 
जल्द-अ. लवकर. 
जल्लाद-पु. मारेकरी, क्रूर व्यक्ति, 
जल्वा-पु. शोभा, रूपाची शोभा, वधूचें 

आपल्या पतीला पहिल््या प्रथम तोड 
दाखविणें (मुसलमान लोकांत). 

जब, जवा-स्त्री. यव, लूसणाची कांडी. 
जवनिका-स्त्री. पडदा. 
जवोमदं-वि. बहादूर. 
जवान-वि. तरुण, वीर.-पु. पुरुष, शिपाई. 
जवानी-स्त्री. ओवा, तारुण्य. 
जवानी उत्तरना या ढलना-वृद्धत्व येणें. 
जवानी चढ़ना-वयांत येणें. 
जवाब--पु. उत्तर, प्रतिक्रिया, बरोबरीची 

वस्तु, नोकरी सुटल्याचा हुकूम. 
जवाबदाबा-पु. वादीच्या कैफीयतीवर 

प्रतिवादीचे उत्तर. 
जवाबदेह-वि. जबाबदार. [ अ. वचन.) 
ज्वाबित-पु. नियम, कायदे (जाब्ताचें 
जवाबी-वि. जोड (कार्ड), रिप्लायपेड 

( तार ), उत्तराचें. 
जवार-पु. ओहोटी, संकट, अवनति. 
जवारा-पु. यथवाचें अंकुर. 
जवबाल-पु. अवनति, संकट. 
जवाला-पु. सातू. [छथांत सुकणारें झाड. ) 
जवास-सा-पु.-तांबडा धमासा (पावसा- 
जवाहर, जवाहिर-पु. रत्न. 

ज़वाहरात-पु. रत्नें, रत्नसमूह. 
उ्यर-पु. ताप. 
जद्न-पु. उत्सव, आनंद. 

जस-पु. यश, कीति. -अ. जसा. 
जसामत-स्त्री. ठठठपणा, शारी राचा आकार 
जसीम-वि. लठठ- 
जसुदा, जसुधा-स्त्री. यशोदा. 
जसुमति, जसोमतोी-स्त्री. यशोदा. 
जस्त-स्त्री. उडी. -क्रि. अ. मरणें. 
जस्ता-पु. जस्त (धातु). 
जहूं-अ. जेथें. 
जहेंड़ना-क्रि. अ. नुकसानींत येणें, फसणें. 
जहतिया-पु. जकात किंवा सारा वसूल 
जह॒द-स्त्री. प्रयत्न, मेहनत. [ करणारा. 
जह॒दना-क्रि. अ. चिखल होणें, थकणें. 
जहदा-पु. दलूदल. 
जुहन-पु. मेंदू, बुद्धि. 
जहननशीन करना-आठवण ठेवणें. 
जह॒न्नस,जहब्ुम-पु. नरक. 
जहचुममें जाय-चुलींत जाओ. 
जहना-क्रि. स. टाकणें, नाश करणें. 

जहमत-स्त्री. संकट, बखेंडा. 
जहर-स्त्री. विष, अप्रिय बोल किवा काम. 

-वि. घातकी, अत्यंत हानिकारक. 
जहर उग्मलना-मर्मभेदक बोलणें. 
जहर करना-असह्थ करणें. 
जहरका घेँ ट पीना-अपमान गिरणें. 
जहर मोहरा-सर्प विषाचा खडा (यानें 

सापाचें विष उतरतें ). 
जहरबाद-पु. काव्पपुछी- 
ज्ञहरोला-वि. विषारी. 
जहरू-१. अज्ञान. 

जहा-पु. जग. -अ. जेंथें, ज्याठिकाणीं. 



जहँका तह। 
जहाका तहाँ-जेयल्या तेथें. 
जहाँ तहा-इतस्तत:, इकडेतिकड. 
जहादीदा-पु. अनुभवी माणूस. [ संबोधन. 
जहापनाह-पु. पृथ्वीनाथ, बादछहाचें 
जहाज़ञ-पु. जहाज. [ठेवणारा- 
जहाज्ञो-पु. खलाशी -वि. जहाजाशी संबंध 

जहाड़ी कौबा-पु. एकच एक आधार 
जहान-पु. जग. [ असलेला, एक निष्ठ. 
जहानक-पु. जगाचा प्रलय, 
जहानत-स्त्री. बुद्धिमत्ता. 
जहालूत-स्त्री. अज्ञान. 
जहिया-अ. जेव्हां, ज्यावेढीं. 
जहीं-अ. कोठेहि. 
जहीन-वि. बुद्धिमान. 
खहीर-पु. मदतनीस, सहायक. 
जहर-पु. प्रकाशन, उत्पन्न होणें, आरंभ. 
जहूरमें आना-प्रगट होणें. 
जहेज-पु. हुंडा. 
जकनो-स्त्री. यातना. 
जोगड़ा-पु. भाट, चारण. 
जागर-पु. हातापायाची शक्ति. 
जागलू-वि. खेंडवल्ल: 
जोघ-स्त्री. मांडी. 
जाधिया-पु. चड्डी. 
जाच-स्त्री. तपास, परीक्षा. 
जऊचक-पु. यावक, भिकारी. 
जोचना-कि. स. तपासणें, मागणें. 
जात,जोता-पु. जातें (धान्य दढ्ण्याचें). 
जोफिशानी-स्त्री. खूप मेहनत. 
जोब-पु. जांभूल. 
जोवर-पु. गमन, प्रस्थान. 
जा-वि. उत्पन्न, उचित.-स्त्री. माता, जागा, 

जाऊ (घाकटी ).-सर्व. ज्या. 

बन हा 9 हब ब्न्न जाति 

जाबजा- स्थव्योस्थब्ीं 
जाबेजा- बरें वाईट सांगणें. 
जाई-स्त्री. पुत्री. 
जाउर,जाउरो-स्त्री. खीर. 
जाकड़-पु. जांगडमाल. 
जाके-सवे. ज्याचा.-अ. जाऊन. 
जाको-सर्व. ज्याला. 
ज्ञाग-पु. कावढा. 
जाग-पु. यज्ञ, -स्त्री. जागा, जागरण. 
जागना-क़ि. अ. जागणें, जागृत असणें, उदय 
जागवलिक-पु. याज्ञवल्क्य मुनि. [ पावणें. 
जागरन-पु. जागरण, दक्षता. 
जागीर-स्त्री. जाहगीर. [ वस्था. 
जाग्रत,जाग्रति-वि. जागणारा.-पु. जागृता- 
जाचक-पु. यात्रक, भिकारी. 
जाचना-क्ि. स. याचना करणें, मागणें. 
जाजरा-विं. जजर, खिलखिद्धा. 
जाज्ञरूर-पु. संडास, शौचकृप. 
जाज्ञिब-वि. झोषक, आकर्षक. 
जाजिम, जाजम-्त्री. सत्रंजी, गालिचा. 
जाट-पु. एक जाति, मूर्ख मनृष्य. 
जाठ-पु. तलावाच्यामध्यें रोवलछेली काठी, 

घाण्याचा मधला दांडा. 
जाड़ा-पु. हिवाल्ठा, थंडी. 
जात-सत्री. जात, मुलगी. -पु. जन्म, पुत्र, 

जीव, वर्ग, समूह, विशिष्ट स्वभाव. 
-वि. जन्मलछेला, प्रगट, प्रशस्त, कार- 

जात-स्त्री. जात, शरीर. [ णीभूत 
जातकमं-पु. हिंदुंच्या दहा संस्कारां पैकीं 
जातना-स्त्री. पीडा, कष्ट. [ चौथा संस्कार. 
जातपात-स्त्री. जातपात. 
जातसपति-पु. वरुण. 
जाति-स्त्री. जात, जन्म, जन्मकालछ, कुछ, 



जाती कल जामन 

वर्ण, वर्ग, विशिष्ट लक्षण, स्वभावोक्ति, | जानशीन-वि. वारस. 

गाण्याचे सात सूर, जाईं, आंवछी, चूल, 
जातो--वि. स्वत:चें, वैयक्तिक. [| जायफल्ठ. 
जातुधान-पु. राक्षस. 
जात्रा-स्त्री. तीथ्थयात्रा. 
ज्ञादराह-पु. रस्त्याचा खर्च. 
ज्ञादा-वि. उत्पन्न झालेला. 
जावू-स्त्री. जादू, जादूटोणा, मोहिनी- 
जादृगर-पु. जादृगार. 
जादूगरी-स्त्री. जादुगिरी. 
जान-स्त्री. ज्ञान, अनुमान, प्राण. 
जानके लहाले पड़ना-जिवावर बेतणें. 
जानको जान न ससझतना-कठिण परिश्रम 
जानका गाहुक-प्राणनाशक. [ करणें. 
जान जोखों-प्राणाचें भय असून. 
जान छुड़ाना था बचाना-प्राण वाचविणें, 

संकट टाढछणें. 
जान देना-जीव टाकणें, अतिश्रम करणें. 
जान निकलना-जीव जाएें. 
जान पर खेलना-तत्खहहाती शिर धेणें. 

जान पहचान--ओतठछख पाछख. 
जानसे जाना-जिवानिशी जाणें. 
जान आता-शोभा बाढणें, 
जानकार-वि. जाणता, तज्न. 

जानकारो-स्त्री. निपुणता, माहिती, जाणीव. 
जानकी जानि-पु. रामचंद्र. 
जानदार-वि. सजीव. 
जाननहार-वि. जाणणारा. 
जानना-क्रि. स. समजणें, अनुमान करणें, 
जानपना-पु. चातुर्यय. | बातमी असणें. 
जानमन-वि. अतिपग्रिय: 
जानमनि-पु. ज्ञानी पुरुष. 
जानमाज्ञ-स्त्री. नमाज पढण्यावें आसन. 

जानव्र-पु. जनावर, जीव, प्राणी. 
जानहु-अ. समजा, गृहीत धरा. 

जाना-क़ि. अ. जाणें, बेगढें होणें, नुकसान 
होणें, हरवणें, गुजरणें, नष्ट होणें, 

जाने दो-क्षमा करा, जाऊं दया. [ बहाणें. 
गया घर-दुर्देशा झालेलें घर. 
गया बीता-दुर्दशा झालेला, निरक्ृष्ट. 
जानि-स्त्री. पत्नी. -“अ. समजून. -वि. 
जानिब-स्त्री. दिशा, बाज. [ जाणणारा. 
जानी-स्त्री. प्राणप्रिया. -वि. प्राणाशीं संबंध 
जानी दोस्त-जिवाचा मित्र. [ असलेला. 
जानी दृष्मन-प्राण घेऊं इच्छिणारा वैरी. 
ज़ानु-पु. मांडी, गुडघा. 
जानुपाणि-पानि-अ. हात व गुडघे टेकून 

(रांगत्या मुलाप्रमाणें). 
जापक-वि. जप करणारा. 
जापा-पु. प्रसूतिगृह. 
ज़ाफ़-पु. मच्छा, फेफरें, थकवा. 
जाफत-स्त्री. मेजवानी. 
ज्ञाफ़रान-पु. स्त्री. केशर. 
ज्ञाफ़रानी-वि. केशरी, केशराचा. 
जाफ़री-स्त्री. कामट्यांचा तट्टया, झेंड्चें 
जाबजा-वि. ठायींठायीं. [ फूल. 
जाबाली-पु. एका ऋषीचें नांव. 
जाबिर-वि. अत्याचारी. 
ज्ञाब्ता-पु. कायदा, बंदोबस्त. 
ज्ञाब्ता दीवानी-पु. दिवाणी कायदा- 
ज़ाब्ता फ़ोजदारी-पु. फौजदारी कायदा- 
जाम-पु. प्रहर, जांभूछ, पेला. [ पलीता. 
जामगो-पु. बंदूक किवा तोफ डागण्याचा 
जामदानी-स्त्री. बुट्टीदार कापड. 
जामन-पु. बिरजण. 



जामवबंत 

जामवंत-पु. जांबुवंत- 
जामा-पु. कपडा, पोशाख. 
जामेसे बाहर होना-फार रागावणें. 
जामाता-पु, जांबई. 
'जामिक-पु. पहारेकरी. 
जाधिन-पु. जामीन. 
जामिनी-स्त्री. रात्र, जबाबदार. 
जामुन-पु. जांभूल- 
जामुनी-वि. जांभव्वथा रंगाचा. 
जामें-अ. ज्यांत, तर, यासाठीं कीं. 
जामेबार-पु. बुट्ठेदार शाल् किवा चीट. 
जाय-अ. व्यर्थ.-वि. उचित. 

वा आम 

जायका-पु. रुचि. 
ज्ञायचा-पु. जन्मपत्निका. 
जायज्ञ-वि. उचित. 
जायज्ञा-पु. तपास, हजेरी. .[ वाढलेला- 
ज्ञायद-वि. निकामी, जास्ते असलेला, 
जायदाद-स्त्री. मि्कत, जमीनजुमला. 
जायदाद मनक़्ला-च र संपत्ति, 
जायदाद ग़ेर मनक़्ला-स्थावर सम्पत्ति. 
जायनमाज्ञ-स्त्री. नमाज पढतांना जमिनीवर 

अंथरावयाची लहानशी चटई. 
ज्ञायल-वि. नाशवंत. 
जाया-वि. नष्ट. 
जाया-स्त्री. पत्नी. 

जाये-वि. उत्पन्न केलेले (मुलगे). 
ज्ञार-पु. रशियाचा झार, जागा, ती जागा 

जेथे एकादी वस्तु फार होते.-वि.फार 
( गुल ) ज्ञार-बाग. [ फार. 

ज्ञारजार रोना-फार रहणें. 
ज्ञार व क्तार-सतत. 
जार-पु. परस्त्रीवर प्रेम करणारा पुरुष, 

विभक्ति. -वि. मारणारा किया नाश 
करणारा. 

हब २ ७०८ -- जाहिश्वारी 

जारा-वि. जाललेलें. 

'जारी-वि. प्रवाहित, चाल्.-स्त्री. व्यभिचार. 

जारूब-पु. झाड़ू. 
जाल-पु. जाछें, समूह, एक प्रकारची 

तोफ, कोठ्याचें जाढें, युक्ति, कपट, 
चिलखत, जालीदार वस्त्र, खिड़की, 
जादू, आभास, गर्व, कछी, बो्टे सांघ- 
णारें कातडें, नेत्ररोग.-वि. जलमय. 

जालदार-वि. जाल्लीदार. 
जालसाज्ञ-पु. दगाबाज, कपटी. 
जाला-पु. डोल्घांतील मोतीबिंदु, रांजण, 

कोण्धाचें जाढें. 
जालिक-पु. ठक, पारधी, धीवर, गारुडी. 
जालिका-स्त्री. जाली, चिलखत, कोढी, 

(किडा), लोखंड, खिडकी, जढ्ू, केढ्ें, 
तोंडावरील बुरखा, विधवा स्त्री. 

जालिम-वि. जुलमी. 
जालिया-वि. कपटी, धोकेबाज. 
जाली-वि. कपटी, नकली, खोटा.-स्त्री. 

जाछी, एक प्रकारचा कशीदा, जाढीदार 
जावक-पु. आत्ठत्याचा रंग, | कापड. 
जावन-पु. विरजण. 
जावित्री-स्त्री. जायपत्री. 
ज्ञाविया-पु. कोपरा. 
जावेद-वि. स्थायी. 
जत्यु-वि. ज्याका. 
जासूस-पु. हेर. 
जाह-पु. उच्चपद, प्रतिष्ठा. 
जाहि-वि. ज्याला. 
ज्ञाहिद-पु. धर्मनिष्ठ, त्यागी. 
ज्ाहिर-वि. उघड, समजलेलें. 

ज्ञाहिरदार-वि. दिखाऊ, बनावट. [ काम. 
ज्ञाहिरदारी-स्ती. देखाव्या करितां केलेलें 



झाहिरा 

खाहिरा-अ. उधघडपणें. 
शाहिल-बि. मूर्स, अशिक्ित्त. 
जाही-स्त्री. जाई.--स. जिला, ज्याला. 
जिदगी, ज्िवगानौ-स्त्री. जीवन, आयुष्य. 
जिदा है आर 

जिदा-वि. जिवंत- [ रसिक. 
शिंदा दिल-वि. आनंदी, साहसी, हंसतमुख, 
जिस, जिनिस-स्त्री. प्रकार, वस्तु, सामान, 

घान्य. [-वि. क्रमवार, जिन्नसवार. 
जिसवार-पु. पीकपट्टी (तलाठयाची). 
जिअत-अ. जिवंत असतांना- 
जिआउ, जिआव-क्रि. स. जगूं दे. 
जिउ-पु. जीव. 
जिक्र-पु. चर्चा, उल्लेख, 
खिकर जैर-शुभचर्चा, ईइवराचें गुणगान. 
जिगर-पु. जीव, काछीज, साहस, सत्व. 
जिगजिगिया-वि. तोंडपुज्या. 
जिगजिगी-स्त्री. विनंति, खुशामत, झिग. 
जिगरा-पु. साहस. [ करणांतलली (गोष्ट). 
जिमरो-वि. जिवलग, अभिन्न हृदय, अंतः- 
ज्ञिच, जिच्च-वि. लाचार.-स्त्री. निरुपाय, 

बुद्धिवछाच्या खेव्ठांतील पेच प्रसंग. 
जिठाई-स्त्री. मोठेपणा... [ पु. विजय. 
जित-अ. कोठें, जिकडे, जेथें.-वि. जिकलेलें.- 
जितना-वि. जेवढा.-अ. ज्या प्रमाणांत. 
जितवना-क्रि. स. पाहा जताना'. 
जितवाना-क्रि. स. जिकविणें. 
जितवार-वि. विजयी. 
जिता-पु. शेतकत्यांचें पेरणीत परस्पर 
जिताना-फ्रि. स. जिकविणें, [ साहाय्य. 
जिताष्टमी-स्त्री. जिवतीचें ब्रत. 
जिते-वि. जितकें, 
जिले-अ. जिकडे, 
हि. स. को, १४ 

जिया 

जितो-तौ--वि. जेवढें, जितका. 
जिद, जिह-स्त्री. हट्ट, दुराग्रह, वैर, 
जिट्दी-वि. हट्टी. 
जिधर-अ. ज्या बाजूला, जिकडे, 
जिन-पु. मुसलमान भूत, विष्णु, सूर्य, कद्धं, ' 

जैनांचे तीर्थकर.-स. जे, ज्यांनीं, ज्यांचा. 
जिना-पु. व्यभिचार. 
जिनाकार-वि. व्यभिचारी. 
जिना बिल जूब्-पु. स्त्रीवर तिच्या 

इच्छेविरुद्ध केलेला बल्मत्कार, 
जिनि-अ. नाहीं, नको. 
जिदगी-स्त्री. जीवन, आयुष्य. 
जिन्दा-वि. जिवंत. 
जिन्ह-सर्व ज्यानें, ज्यांनीं. [ घेण्याची किया, 
जिबह-पु. पशुपक्ष्यांचा गढा कापुन प्राण 
जिमन-पु. कायदाचें कलकम, आंतील भाग, 
जिसाना-क्रि. स. जेवविणें, खावविशें. 
जिमि-अ. जसें. 
जिमीकंद-पु. रण. 
जिम्मा-पु. जबाबदारी, रक्षण, देखरेख. 
जिम्मेवार, जिम्मेदार-पु. जबाबदार. 
जिय-या, जियरा-पु. मन, जीव, 
जियन-पु. जीवन. 
जियबधा-पु. प्राणदंड देणारा. 
जियो, ज़ियान-पु. तोटा, हानि. 
जियादा-वि. जास्त. [ पोषण करें, 
जियाना-क्रि. स. जिवंत ठेंवणें, पाछनक 
जियाफत-स्त्री. अतिथिसत्कार, भेजवानी- 
जिधारत-स्त्री. दर्शन, तीर्थयात्रा, 
जियोरत रूगना-रीघ रूाणगणें. 
जियारतो-वि. दर्शनार्थ जाणारा, यात्री. 
जियारो-स्त्री. जीवन, साहस, उपजीवि« 

केचें साधन. । 
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अजिगरा-पु. श्रत्रा, दल, पटाणांच्या जमा- 
तीची सभा, 

जिरह-स्त्री. वादविवाद, उलटतपासणी, 
तक्रार,-अझत्यू समजण्याकरितां केलेली 

फिछहू-#त्री, कव॒च, चिलखत. [ चौकशी 
“जिहंदी--वि: चिछखत घातलेला,कवचधारी, 
“जिराअ (य)त-स्त्री. पाहा जराअत 
जिर्म-पु. शरीर, निर्जीव पदार्थाचा पिड. 

“जिरा-इनत्नी. चमक. [ चमकदार करणें 
जिला देना-घासून किवा रोगण छावून 
'जिला-पु. प्रांत, जिल््हा 
जिलाकार-साज--पु. हत्यारांना धार लाव- 

णारा, झिलई देणारा [ कारी. 
जिला (ले) दार-पु. जिल्हयावरीरू अधि- 
जूलाधीश-पु कलेक्टर, [ रक्षण ब-रणें 

जिलाना-कि.स. जगविणें, पालन करणें, 
जिल्द-स्त्री. कातडी, पुस्तकाचें वेष्टण 

पुस्तकाची एक प्रत, पुस्तकाचा एक भाग, 
जिल्दबंद,जिल्दसाज्ञ-पुस्तक बांवणीचें काम 
'ज्विल्लत-स्त्री. अपमान [करणारा: 
बज्ञल्लेत उठाना-अपमानित होणें तुच्छ 
जिव-पु. जीव [ठरणें 
जिवनम्री-स्त्री. संजीवनी. 
जिस-सर्वे. ज्या 
ईजिसू-स. ज्याचा 
'जिस्ता-पु. जस्त, मूठ, शिपायांची लहानजशी 
जिल्स-पु. देह वीर! कागदांचा दस्ता 
जिस्मानी- रिक. 
जिहं-संत्री. धनृष्याची दोरी. 
जिहन-पु. बुद्धि, अवकल, समजूत 
ज़िहन खुलना-बुद्धीचा विकास होपें. 
जिहननशोत होना-लक्षांत येणें 
जिहस छड़ाना-खप विचार करणें, 
बजहाद-पु. धर्मयुद्ध 

- २१० - जीती मल्खी नियल्नना 

जिहारूत-स्त्री. अज्ञान 

जी-पु. जीव, मन, संकल्प, साहस, घैर्य, 
तब्येत. -अ. सन्मानसूचक शब्द (हा 
नामाचें शेवटों येतो ) जसें-गाधी जी 

जी अच्छा होना-निरागो असणें. 
(किसो पर) जो आना-प्रेम होणें. 
जी उचटना, जो उड़ जाना-मन उडणें. 
जी करना-हिम्मत करणें, इच्छा करणें. 
जीका बुखार निकालना-रडन, बोलन 

मनांतील क्रोध व दुःख शांत करणें, 
जो खट॒टा होना-मन उतरणें 
जी खोलकर-मोकदव्दया मनानें. 
(जितना) जी चाहे-ययेष्ट. 
जी चलना-इच्छा होगें. 
जी चुराना-काम चुकविपें [ करणें 
जी छोटा करना-उदास होणें, चिक्कपगा 
जो टंगा रहना या होना-चितित असमें 
जी ड्बना-मन अस्थिर होगें 
जी पर आ बनना-जिवावर बेतपणें. 
जी पर खेलना-जीव संकटांत घालणें, 
जी मचलाना या सतलाना-मत्ठम्णें. 
जीसे उतर जाना-मन उतरणें. 
जीसे जाना-मरणें. 

जी होना-प्रेम अस्णें, जीव असणें. 
जीअ-उ-पु. जीव, 
जीअन-पु. जीवन. 
जोजा-पु. वडील बहिणीचा नवरा. 
जोजी-स्त्री. वडील बहीण 
जीत-स्त्री. जय, फायदा 
जोतना-क्रि. स. जिंकणें, सफल होर्णें, 
जीता-वि. जिवंत, मापांत किवा वजनांत 

जास्त भरलेला [ अन्याय करणें 
जोतो सक्खी निगलना-जाणून बुजून 



जीन . 

जीन-पु. घोड्यावर घालण्पाचें जीन, एक 
क्षीनत-स्त्री, शोभा. [ जाड़ कापड 
जीनसवारी-स्त्री. लोगीर घालून घोडचा- 
जीनहार-अ. कदापि. [बर बसें 
ज्ञीना-पु. जिना, शिडी- 
जीना-क्रि. अ. जगणें, इच्छित वस्तु 

मिलल्यामुलें खुष होगें 
प्लीफहम-वि. हुषार, बुद्धिमान [ वस्तु 
जीभ-स्त्री. जीभ, जिभेच्या आकाराची 
जीभ बलना-खावखाब होणें. 
जीभ पकडना, जीभ बंद करना-बोल न देणें, 
जीमता-क़ि. से. जेवर, 
जीय-पु. जीव 
जीयति-स्त्री. जीवन 
जीर-पु. फुलांचे केसर, जिरें, कवच, 
जीरन-वि. जी [ तलवार, 
जीरा-पु. जिरें, फूल, केशर. 
जीच-पु. जीव, आत्मा, प्राणी, प्राण, 

व्यवेत्ताय, कर्ण, पुष्य नक्षत्र 
जीवजंतु-सर्व जनावर व प्राणी, कीड मुंगी- 
जीवद-पु. हिमत, घाडस 
जीवन-पु. सजीवता, आयुष्य, जिव॑त 

ठेवणारी वल्तु (हवा, पाणी वगैरे) 
जोवनमूरि-स्त्री. संजीवनी 
जोवनो-स्त्री. जीवनचरित्र, आयुष्य.-वि. 

जीवनासंबंधीं, जीवन देणारी- 
जीवरा-पु. जीव- 
जोवसू-स्त्री. जिवंत संतति असलेली स्त्री. 
जीवाजून-पु. जीवजंतु 
जीवाणु-फ, रोगजंतु 

जीविका-स्त्री. निर्वाहा्रें साधन. 
जीत्त-स्त्री. आयुष्य, जीवन... 
जीहू, जीह्टा, जीही-स्त्री. जीम 

« रे१ै१ | 

जुंबिश-स्त्री. चाल. गति 
जुआ-स्त्री, ऊ 
जु-वि. जो. 
जुआ-पु. जुगार, जूँ. 
जुआचोर-पु. ठग, फत्तव्या, 
जुआर-स्त्री. ज्वारी. 
जुआरभादा-पु. भरती बोहोटी. 
जुआरी-पु. जुगारी. 
जुई-स्त्री. लहान ऊ. 

जुकाम-पु. सर्दी, पडसें. 
(मेंढकी को) जुकाम होना-अशक्य गोष्ट 

होणें, साधारण माणसानें केलेलें मोदें 
जुग-वि. दोन, दोन्ही, जोडी, युग. [ काम. 
जुगजगाना-क्रि, अ. लुकलुकणें, उन्नति 

होणें, बर येणें. [ चातुर्य 
जुगत-स्त्री. युकित, हातचलाखी, व्यवहार 
जुगनी, जुगन्-स्त्री. काजवा. 
जुगराफिया-पु. भूगोल. 
जुगल, जुगुल--वि. दोन््ही, जुललेलें. 
जुगवना, जुगाना-क्रि. स. संभाकणें, सांच- 
जुगाड़-पु. व्यवस्था. [ बून' ठेवणें, 
जुगालना-क्रि. अ. रवंथ करणें. 
जुगाली-स्त्री. रवंथ. 
जुगृति-स्त्री. युक्ति. 
जुज-पु. भाग, पूर्ण कागद.-अ. शिवाय. 
जुजवाब-पु. पुस्तक बांधण्याचें कापड. 
जुजबंदी-स्त्री. पुस्तकाची बांधणी. 
जुजबी-वि. कांहींसा, सामान्य. 
जुझ, जूझ-स्त्री. लाई. 
जुझाऊ-वि. युद्धसंबंधी, युद्धोपयोगी, लढा- 

ईंत काम्रास येणारा: 
. | जुझार-पु. वीर, मुलगा, लबाई, 
. जुह-सत्री, जोड़ी, दल. 
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जुटना-कि.अ. एकत्र येणें, गुंडालणें, संभोग | जुन्हरों, जुन्हारी-स्त्री. जोंपछा- 
करणें, कार्याल्ा लागणें, मिकणें, भेटणें, 

जुटली-वि. केसांच्या लांब जटा असलेला. 
जुटाना-क्रि. स. जमविणें, कार्याला लावणें, 
खुटी-स्त्री. गटूटी. [ भेटविणें. 
जुट्टी-स्त्री. लहान पेंढी, जुडी. 
जुठारना-क्रि. स. उष्टें करणें. 
जुठिहारा जुठ॑वा-वि. उष्टें खाणारा. 
जुड़ना-क्रि. अ. जुछणें, एकत्र होणें, 

प्राप्त होणें, थंड होणें, नांगरणें, 
कामाला लछागणें. [ नायटा. 

छुड़पित्ती-सत्री. अंगावर पित्त उठणें, 
जुड़वा-वि. जुढें.-पु. जुल्ीं मुलें. 
जुड़वाना-क्रि. स. शांत करणें, थंड करणें. 

जोडविणें, एकत्र करविणें. 
जुड़ाई, जोड़ाई-स्त्री. जोडण्याचें काम, 

गवंडीकाम किवा त्याची मजुरी. 
जुड़ाना-क्रि. अ. थंड होणें, तृप्त होणें, 

शांत होणें--क्रि. स. थंड करणें, शांत 
जुत-वि. युक्त. [ करणें, संतुष्ट करणें. 
जुतना-क्रि. अ. जोडणें, एकाद्या कामारा 

लागणें. [ कामाला छावणें. 
जुतवाना-क़रि. स. दुसत्याकड्न जुंपून घेणें, 
जुत्ध-पु. झुंड, समूह. 
जुताई, जोताई-स्न्नी. जोडण्याची क्रिया, 

नांगरण्याचें काम, नांगरण्याची मज्री. 
जुतियाना-क्रि. स. जोड़े मारणें, फार 
जुदा-वि. वेयढें, भिन्न. [ अपमान करणें. 
जुदाई-स्त्री. वियोग. 
जुध्द-पु. युद्ध. 
जुनूं, जुनून-पु. वेडेपणा. [ जानवें, जानें. 
जुन्नार-पु. पारशांचें कमरेस बांधावयाचें 
जुन्हई, जुन्हाई, जुन्हेया-स्त्री. चांदणें, चंद्र. 

जुपै-अ. जर. 

जुफ़्त-पु. जोडी, युग्म. 
जुबराज-पु. युवराज. 
जुब्बा-पु. फकी राचा झगा. 
जुमरा-पु. गर्दी, जमाव, फौज. 
जुमला-पु. वाक्य, एकण बेरीज.--वि. एक्ण. 
जुसा-पु. शुक्रवार. 
जुमेरात-स्त्री. गुरुवार. 
जुरअत-स्त्री. साहस... [कसकस, थंडी. 
जुरक्षरो, जुरध्री-स्त्री. ताप येण्यापूर्वीची 
जुरना-क्रि. अ. पाहा जुड़ना: 

जुरमाना-पु. दंड. 
जुराफ़ा-पु. जिराफ. 
जुरूफ़-पु. भांडें. 
ज़ुरूर-अ. खात्रीनें. 
जुमं-पु. अपराध. 
जुर्माना-पु. दंड. 
जुरंत-स्त्री. साहस. 
जुर्रा-पु. ससाणा (नर). 
जुर्राब-स्त्री. पायमोजा. 
जुल-पु. कपट, फसवणूक. 
जुलाब, जुल्लाब-पु. जुलाब, रेचक औषध. 
जुलाल-वि. स्वच्छ, शुद्ध (पाणी). 
जुलाहा-पु. विणकर, कीष्टी, एक किडा, 
जुलूस-पु. मिरवणूक, राज्यारोहण, एकाद्या 

उत्सवाचा समारोप. 
जुलोक-पु. देवलोक..[ दुसरा प्रियक्र, 
जुल्फ़, जुल्फ़ी-स्त्री. केसांची बट, प्रेमिकेचा 
जुल्म-पु. जुलम, अन्याय. 
जुल्म ट्टना-संकट येणें. [ करणें. 
जुल्म ढाना-जूलम करणें, अदभुत काम 
झुल्मत-स्त्री. काछोख. 



चुल्मात 

जुल्मात-स्त्री. विशिष्ट अंधारी जागा. 
(बहुरे) जुल्मात-अटलांटिक महासागर. 
जुबती-स्त्री. युवती. 
जुवराज-पु. युवराज. 
जुबा-पु. जुगार. (घडपड. 
जस्तज-स्त्री. तपास, शोधून काढण्याचों 
जुहाना-क़ि. स. जोडणें, संचित करणें. 
जुहार-स्त्री, जोहार (नमन). [ घेणें. 
जुहारता-क्रि. स. मदत मागणें, उपकार 
जुहावना-क्रि.स. जोडविणें, संचित करविणें. 
जुही-स्त्री. जुई, दारूकाम. 
ज्-स्त्री. ऊ. [ जाणीव होणें. 
(कानों पर ) जू रेंगना-परिस्थितीची 
जूतक न रेंगना-दुर्लेक्ष करणें. [ जलाशय. 
जू-अ. युक्त, जलद.-स्त्री. नदी, कालवा, 
जूुआ-पु. बेलाच्या मानेवरचें जूं, खुंटा, 
जूजू-पु. बाऊ, बागुलबोवा. [ जुगार. 
जूझना-क्रि. स. झगडणें, लढ़न प्राण देणें. 
जूट-पु. आंबाडा (स्त्रियांचा ), अंबाडी, 

केसांची बट, 
जूठन-स्त्री. उष्टी वस्तु, वापरलेली वस्तु, 
जूठा-वि. उष्टें, वापरलेलें. 
जूड़ा-पु. आंबाडा, चुंबछू, गवताची पेंढी. 
जड़ी-स्त्री. तापापूर्वी वाजणारी थंडी. 
जूता-पु. जोडा. 
जूता उछलूना-जोडाजोडी होपें. 
जूता उठाना-दास्य करणें. 
जूताखोर-वि. निलेज्ज. 
जूतियां चटकाना--जोडे फाडणें. 
जूती-स्त्री. स्त्रियांचा जोडा. 
जूती पेजार-स्त्री. मारपीट, जोडबानें 

होणारी मारामारी. 
जूतों वाल बेंटना-मारामारी होणें. 

“ रेर३े «5 जेब, जेबा 

जूबथ-पु. टोछठी, समूह, सैन्य. 
जूयका-सत्री. पांढरी जुई.. । 
जथप-पु. सेनापति. [ योनी. 
जून-पु. वेछ, गवत, जून महिना. -स्त्री 

जूप-पु. जुगार, वधुवरानें जुगार खेत 
ण्याची लग्नांतील एक रीत, यज्ञांत 
बढ्ीी देण्याचा पश्ु बांधण्याचा खांब. 

जूमना-फ्रि. अ. भिडणें, झुलें. 
ज्र-पु. संचय. 
जूरना-क्रि. स. पाहा “जोड़ना 
ज्रा-पु. पाहा 'जूड़ा- 

ज्री-स्त्री. पेंढडी, एक पकक्वान्न. | संख्या. 
जूस-पु. उकडलेल्या पदार्थाचे पाणी, सम 
जूसताक-पु. एकीबकीचा खेक्र. 

जूसो-स्त्री. उसाचा रस आटवबितांना 

जह-पु. पाहा “जूथ '. [ निधणारी मत्ठी- 
जूहर-पु. पाहा “जौहर 
जही-स्त्री. जुई, एक प्रकारचें दारूकाम, 
जेंबन-पु. भोजन. 
जेंबना-क्ि. स. जेवणें. 
जे-स. “जो” चें अनेकबचन. 
जेऊ-स. जे कोणी, जे. 
जेठ, जेठा-वि. वडील, सगल्थांत चांगले. 
जे७, जेठा-पु. वडील दीर, दादा, जेष्ड 
जेठानी-स्त्रो. वडील जाऊ...[ महिना- 
जेठीमधु-स्त्री. जेष्ठीमध. 
जेंठौात-ता-पु. वडील दिराचा मुलगा- 
जेठौती-स्त्री. वडील दिराची मुलगी. 
जेता-पु. विजयी, विष्णु. -वि. जितकें. 
जेतिक-अ. जेवढें, ज्याप्रकारें. 
जेते, जेतो-वि. जितकें, -अ. ज्याप्रकारें, 
जेब-स्त्री. खिसा.  शोभा- 
ज्ञेब, ज्ेबा-वि. शोभिषंत, उपयुक्त. “स्त्री. 



लेबकट-पु. खिसेकापू. 
जेबघड़ी-स्त्री. खिशांतील घडचघाक. 

. जेबी-वि. खिशांत ठेवण्याजोगें, लहान. 
ज्षेर-स्त्री. गर्भाशय. -वि. पराजित, 

आवछ-अ. खालीं: 
. बेर अंदाज़-पु. हुक््का ठेवण्याचें कापड. 
छेरतजवीज्ञ-वि. विचाराधीन. 
क्षेरवस्त-वि. अंतर्गत, पराजित, आधीन. 
ज्षेरपाई-स्त्री. एक प्रकारचा हलका जोडा. 

ज्तरबार-वि. दुःखी, हैराण, खर्चानें जेरीस 
छोर व ज़बर-पु. काछ परिवर्तन. [आलेला. 
ज्ेरसाया-अ. आश्रयाखालीं. 
जेल-पु. तुरंग, त्रासदायक काम. 
जेलखाना-पु. तुरुंग. 
क्षेबना-क्ि. स. जेवणें. 
जेवनार-स्त्री. भोजन, जेवणावक्ठ, पंगत. 
ज्ेबर-पु. दागिने. 
जेबरी-स्त्री. दोरी. 
जेह-स्त्री. धनुष्यात्या दोरीचा मध्यभाग, 

भितीच्या खालच्या भागाचा जाड 
., छ्ेहन-स्त्री. बुद्धि, धारणाशक्ति. [गिलावा. 
जेहर, जेहरी-स्त्री. तोरड्या, दागिना. 
जेहल-पु. तुरुंग. 
जेहलखाना-पु. तुरुंग. 
छेहि, जेही-स. ज्याला, ज्याच्यापासून: 
कषे-स्त्री. जितकें, ज्याप्रमाणें. 
जैतपतन्न-पु. अर्जिक्य पत्र. 
जैतवार-वि. विजयी. 
जेतून-पु. एक झाड, आलिव्ह झ्ाड. 
जेन-पु. भारतांतील एक धर्मसम्प्रदाय. 
लेनौ-पु. जैन धर्माचा मनुष्य. 

. अनु-पु. भोजन, आहार. 
लेबो-क़ि. अ. जाणें. 

- रेश्ड - जोगिद, जोगींग्र 

जैयद-वि. बलवान, श्रेष्ठ, श्रीमंत, सुपीक, 
जेल-पु. खालचा भाग, पदर... [उत्तम, 
जेलमें-खालीं, पुढें. 
जैलदार-पु. महालकरी. [ ज्याप्रकारें. 
जेसा-वि. जसा, जितका, समान.--अ्र. जसें, 
जँसी-व. जशी. 
जैसे-अ. जसें, ज्याप्रमाणें. 
जेसे का तेसा-जसेंच्या तसें. 
जैसे को तेसा-जञशास तसें. 
जैसे तंसे-कसेंबसें. 
जैसो-वि. जसें. 
जों-अ. जसें, ज्याप्रकारें. 

जोंक-स्त्री. जल. 
जों तों-अ. कसेंतरी. 
जोंधरी-जोंधछा, बाजरी (कांहीं ठिकाणीं). 
जोंघेया-स्त्री. चांदएणें. 
जो-स. संबंधवाचक सर्वनाम जो.-अ. जर. 
जोअना, जोवना-क़ि. स. वाट पाहणें, 

आसरा शोधणें, शोधून काढणें, बघणें. 
जोइ, जोई-#स्त्री. पत्नी.-अ.पाहुन.-सर्व.-जो. 
जोख-स्त्री. वजन, 
जोखता, जोखिता-स्त्री. स्त्री, योषिता. 
जोखना-क़ि. स. तपासणें, वजन करणें. 
जोख (खि ) म-स्त्री. जबाबदारी, अरिष्ट 
जोखा-पु. हिशेब. [ येण्याचा संभव. 
जोग-अ. च्याजवढ्, च्याकरितां.-पु. पाहा- 
जोगंधर-पु. शत्रुताशक मंत्र... [ 'योग'. 
जोगड़ा-पु. ढोंगी साधु. 
जोगता-स्त्री. योग्यता. 

जोगवना-क्रि. स. रक्षण करणें, जमवर्णें, 
आदर करणें, दुर्लेक्ष करणें, पूर्ण करणें: 

जोगानलू-स्त्री. योगशक्तीनें उत्पन्न झालेला 
जोगिद्,, जोगीड्र-पु. योगीश्रेष्ठ.. [ अग्नि. 



शोगिन, जोगन, जोगिनी 

जोगिया-वि. भगव्या रंगाचें, योग्याचे. 

ज्लोगी-पु. योगी, सारंगीवर गात फिरणारे 
भिक्षुक. [ समाज, एक प्रकारचें गाणें. 

लीगीड़ा-पु. गाणायांचा एक लहानसा 
जोजन-पु. योजन, चार कोस. 
जोट-पु. जोडी, साथी, झुंड.-वि, बरो- 
जोटा-पु. जीडा, युग्म. [ बरीचा. 
जोटिंग-पु. महादेव. 
जोटी-स्त्री. जोडी, समान 

जोड़-पु. सांधा, बेरीज, समानता, पूर्ण 
पोशाख, ठिगछ, जोडीदार, मेंछ, कपट. 

जोड़ सिलना-तोडीस तोड भेटणें 
जोड़तोड़-स्त्री. डावपेच. 
जोडन-स्त्री. विरजण. 

जोड़ना-क्रि. स. जोडणें, बेरीज करणें, 
एकत्र करणे, प्रज्वलित करणें, संबंध 
स्थापित करणें, वाक्यांची योजना करणें. 

जोड़वा-वि. जुछी (मुलें). [ काम. 
जोड़वाई, जोड़ाई-स्त्री. जोड़न घेण्याचें 
जोड़वाना-क्रि, स. जुब्ववून घेणें. [ मजुरी. 
जोड़ाई-स्त्री. जोडण्याची क्रिया, किया 

जोड़ी-स्त्री. जोडी, मग्दल जोड़ी, दोन 
घोडयाची किवा बेलाची गाडी, घगरू 

जोत-स्त्री. बैलाला गाडीला जोडतांना 
त्याच्या' गठछांत बांधावयाच्री दोरी, 
तराजूच्या पारड्याला बांधावयाची 
दोरी, ज्योति. 

जोतखी, जोतिखी-पु. ज्योतिषी 
जोतना-क्रि. स. जोडणें, नांगराल जुंपणें 

नांगर चालविणें, एकाद्याला जब- 
रदस्तीनें कामाला लावएणें 

जोता-पु. जोतें, नांगरणारा मनुष्य, 
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लोगिन, जोगन, जोगिनी-स्त्री. योगिनी. 

जोदा व खर्रोंकः 

फार मोठी लोखंडी कांब. . [फिंकश: 
जोताई-स्त्री. नांगरण्याज्ञी मजुंरी किया 
जोत, जोति, जोती-सत्री. ज्योत; कार्म्थ 

पेरण्याजोगी भूमि, दिवा. 
जोतिष-स-पु. ग्रहांसंबंधीची विद्या. 
जोधा-पु. योद्धा. 
जोन, जोनि-स्त्री. योत्री. 
जोन्ह, जोन्हाई,-स्त्री. चांदणें, चंद्र. 
जोपे-अ. जरी, यद्यपि. पर 
ज्ञोफ़-पु. वृद्धावस्था, निर्बलता, मूर्च्छुा: 
जोबन-ना-नवा-पु. तारुष्य, कुच, सौंदर्फ- 
ज्ञोम-पु. उत्साह, आवेश, अभिमात्र, 
जोय-स्त्री. पत्नी. -स. जो, ज्या. 
जोयना-क्रि. स. जालणें, पाहणें, शोघफ़ें; 
जोयसी-पु. ज्योतिषी. [ आश्रय पाहाणें: 
जोया-वि. शोधक. 
ज्ञोर-पु. वेग, जोर, प्रबलता, आधार 

अधिकार, आवेश, भरंवसा, मेहनत, 
जोरोंपर होना-जोरांत असण्ें. [ व्यायाम: 
ज्ञोरोंपर-वेगांत, भरंवशावर, जोरावर, 
( किसोके ) ज्ञोरपर कृदना-एकादाच्यां 
ज्ोरझोर-पु. धामथूम. [जिवावर उडर्णें: 
ज्ञोरावर-वि, बलवान 
जोरी-स्त्री. जोडी, युग्म, बल्जबरी. 
जोरू-स्त्री. पत्नी 

जोल-पु. समूह, झुंड 
जोला-पु. कपट, फसवृणकः 
जोलाहल-स्त्री. ज्वाला 
जोवना-क्रि. स. पाहणें, पारखणें, 
जोश-पु. उकठी, उत्साह, आवेश 
जोश ख़ाना-उकढ्ी येणें. 
जोश देना-उकल्णें, उकडगणें. 
जोश व खरोश-खूप जोर. 



भोश्चन-पु. बाहुबवर बांवण्यावरा दागिना, 
जोशोबा-पु. काढा. [कवच. 
जोझ्ौका-वि. जोरदार, तेजस्वी, भावना- 

प्रधान, [सुखानें, मुकाटथानें. 
जीष-मपु, सुख, प्रीति, आनंद, मौन.-अ- 
जोब्ित, जोधा-स्त्री. पत्नी, स्त्री. 
लोचि-पु. ज्योतिषी. [ कृपा दृष्टि. 
जोहू, जोहन-स्त्री. शोध, वाट पाहणें, 
जोहड़-पु. डबकें. [ पाहणें. 
जोहना-कि. स. पाहणें, शोधणें, वाट 
जोहरा-पु. गुरु (ग्रह). 
जोहार-पु. प्रणाम, पाहा 'जौहर.' 
जोहारना-क्ि. अ. लवून नमस्कार करणें. 
जं-अ. जसें, जो, जर. 
जौंराभौंरा-पु. तछघर. 
जोलों-अ. जोपय॑ँत. 
जो-पु. जब, एक लवचिक रोपटें, सहा 

' भोहरीइतकें वजन, -अ. जर, जेव्हां. 
बोक़-पु. गर्दी, सैन्य. [ होणारा आनंद. 
जोक़न-पु. एकादी वस्तु प्राप्त झाल्यामुद्रें 
ज्ोक़ शोौक़-पु. मजा. 
क्षौज्ञा-पु. मिथुन रास. 
ज्ञोजा-स्त्री. पत्नी, बायको. 
जौन-पु. यवन. -स. जो. 
जौर-पु. अत्याचार. 
जोहर-पु. रत्न, तत्व, विशेषता, आत्महत्त्या, 

पराजयानंतर रजपूत स्त्रियाचें स्वतत:ला 
जाह्ूून घेणें, जाढून घेण्यासाठों पेटवि- 
लेली चिता. 

जोहरी-पु. रत्नपारखी, रत्नविक्रेता. 
जशान-छोटना-स्वत:वें ज्ञान प्रदर्शित करण्या- 
ज्ञापक-वि. सूचक. [करितां गप्पा मारणें. 
शापन-पु. दाखविण्याचें काम. 

- २१६ - झंकाए 

जझ्ञापित--वि. दाखविलेला. ना 

ज्या-स्त्री. धनुष्याची दोरी, पृथ्वी, माता, 
परिघाचे कोणतेही दोन बिंदू सांधणारी 
सरल्ठ रेषा. 

ज््यादती-स्त्री. अधिकता, अत्याचार, 
ज्यादा-वि. जास्त, पुष्कल्ल. 
ज्याफ्त-स्त्री. भोजन, पाहुणचार. 
ज्यामिति-स्त्री. भूमितिशास्त्र. 
ज्यूँ, ज्यों, ज्यौं-अ. जसें, ज्या रीतीनें, 
ज्यों ज्यों-जसें जसें. 
ज्यों त्यों-कर्से बसें. 
ज्यों त्यों करके-कसें तरी करून. 
ज्योंहीं-इतक्यांत, नाहीं तोंच. 

ज्योति-स्त्री. ज्योत, द्वार, कुंडलिनी, प्रकाश, 
अग्नि, सूर्य, नक्षत्र, डोलयांतील 
बाहुली, दृष्टि, विष्णु, ईश्वर. 

ज्योतिरिगण-पु. काजवा. 
ज्योनार-स्त्री. शिजलेलें अश्न, भोजन. 
ज्यौनार-स्त्री. जेवणावतल, मेजवानी, 
ज्योहृत-पु. आत्मत्याग. [भोजन. 
ज्यौ-अ. जर. 
ज्वर-पु. ताप. [ ठक्कक, प्रकाशित. 
ज्वलंत-वि. अत्यंत्त स्पष्ट, धडघडीत, 
ज्वार-स्त्री. भरती, ज्वारी. 
ज्वारभाटा-पु. भरती ओहोटी. 
ज्वाला-स्त्री. अआगीची लपेट, विषाची आग. 
ज्वालामुखो पर्बंत-वि. ज्याच्या घिखरांतुन 

धूर, राख, व वितब्ठलेला रस बाहेर 
पडतात असा पव॑त, ज्वालामुखी. 

[झन] 
झंक (ख ) ना-क्रि. अ. परचात्ताप करणें, 

दुसभ्याला दुःख सांगणें. -पु. दुःखाची 
झंकार-स्त्री. झणत्कार. [ हकीगत. 
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 कांटेरी झाड किवा झुड॒प, 

पानें झडलेलें झाड़, टाकाऊ वस्तूँचा 

झंगा, झगा-पु. झगा. [ समूह. 

झंगुलो-स्त्री. झबलें.. | गड, पंचाईत. 
झंझट-स्त्री. फुकटवें भांडण, त्रास, भान- 

झंझर-स्त्रो. मातीचें भांडें, पाण्याचा खुजा. 

झेंसरा-वि. जाल्ठेदार, बारीक भोंकें 
अमलेलें. [ खिडकोी. 

झंझरी-स्त्री. जालीदार वस्तु, जाल्लीची 

झंझा-पु. झंझावात, वादक, जोराचा 
पाऊस, खणखण शब्द, नष्ट वस्तु. 

झंझी-स्त्री. फूटकी कौडी. 

झंझोड़ता-क्रि. स. झटकणें, हिसडा देणें. 

झंडा-पु. ध्वज. 
झंडा ऊँचा होना-विजय होणें, धाक बसणें. 

झंडा खड़ा करना-झेंडा उभारणें, युद्धाची 
सिद्धता करणें. [ सूचना देणें, सत्ता धेगें. 

झंडा गाड़ना, झंडा फहराना-विजयाची 

झंडो-स्त्री. लहान ध्वज. 

झेंड्ला-वि. जावक् न काढलेलें. (मूल). 

दाट पानें असलेला (वृक्ष ), केसाक- 

झंप-पु. लांब उडी, घोडचाच्या गलयां- 

तील एक दागिना. 
झंप बेना-उडविणें, उडी मारणें. 
झंपन-वि. झांकण, 

झेंपना-क्रि. अ. लपणें, झेप टाकणें, उडी 
मारणें, तुटून पडणें, लाजणें. 

झंपरी-स्त्री. पालखी झांकण्याची खोल. 

झेंपान-पु. डोंगरावर माणसें घेऊन जाण्या- 
करिता केलेली एक प्रकारची डोली. 

झंपित-वि. आच्छादित, 
झेंपोछा-पु. करंडी. 
झेंबराना-क़ि. अ. कालेकुद् होणें, कोमेजगणें. 
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झेंबा-पु. विदकरीचा तुकडा, जज्जी. . 

झेंबाना-क्रि. अ. 

झगला, झा 

अर. सुकणें, काक्ूसर होकें, 
अग्नि मंद होगें, कोमेजगें. -क्रि; सन. 

काठसर कंरणें, विस्तव विज्विणें, 

झेंसना-क्रि. स. हब्टू हूं मालिश करणें, 
फुसलाबून दुसच्यावें द्रव्य हरण करणें. 

झई, झाई-स्त्री. पडछाया, प्रतिबिब, झलक. 

झक-स्त्री. रडगाणें, ध्वनि, तिडिक, मासा« 

झक (ख) केतु-पु. कामदेव. 
झकझ्षक-हुज्जत, बडबड. 

झकपझ्नका-वि. चकचकित, लखलखीत. 

झकझ्काहदट-स्त्री. झगझगाट. [ झटका देणें, 

झकझेलना-झोरना-किं. स. हिंसका देणें, 

झकझोर-पु. झटका, सोंस।टा. -वि. जलद, 

झकझोरा-पु. झटका. 
झकला-कि. अ. बडबडणे, रागावून बोलणें. 

झकाझ्षक-वि. अत्यंत उज्वल, चमकणारे. 

झकुराना-क्रि. अ. झुलणें.-क्रि. स. झुलविरे, 
झकोर-ल-पु. झोत, झोका. 

झकोरना-कि. अ. वान्याचा झोत येणें, 

झकोरा-क़ि. अ. वाय्याचा झोत- [ बडचा. 

झक्कड़-पु. वावटल्. -वि. लहरी, बड़- 

झक््की--वि. बडबड्था, वाचाल, विधिप्त- 

झकखना-क्रि. अ. पस्तावणें, चिता करणें. 

झख-थघ-स्त्री. पश्चाताप, मासा, जलचर, 
नक, उष्णता, मीनरास, भरण्य, 

ओसाड देश. 
झल्र॒ सारना-फकट वेक घालविणें, नाक 

मुठीत धरणे, वाईट काम करणें. 

झगड़ना-क्रि. अ. भांडणें, वादविवाद करणें. 

झगड़ालू-वि. भांडखोर. 
झगर-पु, एक पक्षी. 
झगला, झगा-पु. झबलें. 



झज्पी-स्त्री, फूटकी कौडी. [ खुजा. 
झझकन, झहक-स्त्री. भड़क, रागानें बोल- 

ध्याची क्रिया, थोड्या थोडा वेहानें 
येणारा धाणेरडा वास, राहुन राहुत 
येणारी बेडाची लहर, संकोच. 

अशकना-क्ि. अ. घाबरून चमकणें, गांग- 
रणें, त्रागा करणें,, सावध होणें. 

झटझ्तकाना-क्रि. स. भीति दाखबून थोपविणें, 
झक्नकारना-क्रि. स. रागानें दम भरणें, 

तुच्छ समजणें, झिडकारणें. 
झट-अ. लवकर. 

झटकना-क्रि. स. झटकर्णे, लबाडन धेणें. 
झटका-पु. लहानसा धक्का, हृत्याराच्या 

एका फटक्यानें पशुवध करण्याची 
किया, आपत्ति, रोग किवा शोक 
इत्यादीचा आघात. 

झटकारना-क्रि. स. झाडणें, लुबाड़न घेणें. 
झटपट--अ. झटकन, 
झटिति-अ. झटपट, विचार न करितां. 
झड़-स्त्री. पाण्याची धार, झड. 

झड़न-स्त्री. झड, झडलेली वस्तु. 

झड़ना-क्ति. अ. झडणें, गलत पडरणें. 
झड़प-स्त्री. सडप, लढ़ाई, राग, आवेश. 
झड़पना-क्रि, अ. आक्रमण करणें, भांडणें, 

जबरदस्तीनें ओढ़्न घेणें. 
क्ड़बेरी-स्त्री, जंगली बोर. 
झड़वाना-क्रि. स. झाडविणें. 
झड़ाझड़-क्रि. वि. लागीपाठ, सतत. 
झड़ी-स्त्री. सरबत्ती, पावसाचा सतत वर्षा व, 

कुलपाच्या आंतील खटका. [ संतापणें. , 
झनकना-क्रि, अ. ठणठण छब्द होणें, 
झनझनाना-क्रि. अ. झणझण आवाज होगें. | 
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झज्ञमर-स्त्री. रुंद तोंडा्चे पाण्याचें भांडे, झनझनी-स्त्री. झणझण असा आवाज. 
झनिया-वि. झिरझ्िरीत, विरक, अशक्त, 
झन्नफश्नहोता-आदछ आपट होणें. 
झन्ना-प. शेव पाडण्याचा झारा. 
झन्नाहट-स्त्री. झणत्कार. 
झप--अ. झटदिशी, ताबइतोब. 
झपक-रस्त्री. पत, झांपड. [घाबरणें, लाजणें: 
झपकना-क्रि. अ. पापणी लवणें, डुलकी घेणें, 
झपकाना-क्रि, अ. वारंवार पापण्या 
झपकी-स्त्री. डुलकी, फसवर्णूक. [ लूवविणें. 
झपकौंहा-वि. तंद्रीत असलेला, मस्त. 
झपट-स्त्री. आक्रमण, तक्रार. 
झपटना-क्रि. अ. आक्रमण करणें. 
झपटटा-पु. आक्रमण. [ झुकणें, डुलकी थेणें. 
झपना-क्रि. अ. वाकणें, लाजणें, पापण्या 
झपाका-पु. शीघ्रता.-अ. जलूदीनें. 
झप्पान-पु. पर्वेतावर चढ़ण्याकरितां वापर- 

ण्यांत येणारें एक वाहन: 
झपित-वि. झांकलेला. 
झपेट-स्त्री. झड़प. 
झपेटना-क्रि. स. झडप घालणें. [केसांचा, 
झबरा, शबरीला-वि. विखरलेल्या लांब 
झबरेला-वि. झिपन्या असलेला. 
झबार-स्त्री. तंटाबखेडा. 
झज्बा-पु. गुच्छ, जरीचा गोंडा, जुडगा. 
झमक--्त्री, चमक, उजेंड, नखरेबाज चाल. 
झमकना-क्रि. अ. चमचमणें. 
झमकाना-क्रि. स. चकाकविणें. 
झमकारा-वि. झमझम दब्द करीत पाऊस 

पाडणारा (ढ्ग ). 
झसझस-स्त्री, पावसाचा आवाज, घुंगुरांचा 
झसना-क्रि. अ. वाकणें, दबणें. [आवाज- 
झम्ाका-पु. दागिन्यांचा ध्वनि, पाऊस 

पडतांना होणारा आवाज, नखरा. 



शंभाशम 

झमाझम-अ. तेजस्वी, झमझम शब्द करीत 
असलेला. 

झमाट-पु. संध्याकाकल, जाछी (झुडपांची ) . 

झमूरा-पु. केसाल पशु, अस्वलू. 

झमेला-पु. बखेडा, गर्दी. [ बेग. 

झर-स्त्री. रा, पावसाची झड, दाह, समूह, 

झरतना-क्रि, अ. झडणें, प्रवाह उंचावरून 

पडणें.-पु. झरा, चाक॒णी, झारा.-वि. 
प्रवाही. 

झरपना-क्रि. अ. झोडपणें, झडप घालणें. 

झरमर-वि. स्झिमझिम. 

झरसना-क्रि. अ. होरपकन जाणें, कोमेजपणं. 

झरहरता-क्रि. अ. झरझर शब्द होणें. 

झरा-पु. एक धान््य, पावसाची सर. 

झराझ्षर-अ. लागोपाठ, वेगानें. 

झरी-स्त्री. झरा, बाजारांत वस्तु विक- 
णान्याकडून दररोज वसूल करावयाचे 
भाड़ें किवा कर, पावसाचों सर. 

झरोखा-पु. झरोका, खिडकी. 

झल-पु. दाह, उग्र कामना, राग, समूह. 

झलक-स्त्री. चमक, छाया, अल्पदर्शन. 

झलकदार-वि. वमकदार. 

झलकना-क्रि. अ. चमकणें, आमास क्
 

झलकनि-खल्री. झछक. 

झलका-पु. फीड. 

झलकाना-क्रि. स. चमकविणें, दर्शविणें. 

झलझल-स्त्री. चमक, चकचकाट. 

झलझलाना-कि. अ. चमकणें. 

झलझलाहूट-स्त्री. चकाकी. 

झलना-किं. से. वारा घेण्याकरितां 

एकादी वस्तु इकडून तिकडें हालविणें. 
झलमल-पु. झगझग. 

* इलसला-वि. चमकदार. 
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झलसलाना-क्रि. अ. लुकलकर्णें. 

झलरा-पु. एक प्रकारखें मिष्टान्न. 

झलराना-क़ि. अ. पसरणें. 

झलवाना, झलाना-किं. स. पंला चालविणें 

(दुसच्याकड्न),भांड्याला डाग लाववबिणें. 

झलाझल-वि. लकलकित. 
झलाबोर-पु. कलाबतूनें भरलेला लुगडथाचा 

झल्ल-स्त्री. वेडेपण. 

झल्ला-पु. पेटारा, पाऊस, वर्षाव. 

झल्लाना-त्रि. स. चिडविणें.-क्रि, अ. चिडरणें. 

झष-पु. लहान मासा, मगर, ताप, वन, 

[पदर. 

मीन रास: 

झसना-क्रि. स. ल॒बाडणें, ठकविणें. 

झहरना-क्रि, अ. शिथिल पडणें, झरझर 

आवाज होणें ( पावसाच्ष्या झडीचा 
आवाज.) 

झहराना-क़िं. अ. झरझर आवाज करून 

पडर्णें, रागावणें, हालविणें. 

झोइं-स्त्री. पडछाया, अंधार, कपट, प्रति- 

ध्वनि, शरीरावर पडलेले काछे डाग- 

झाई बताना-फसविणें. 
झोई मसारना-झांक मारणें. 

झोक-स्त्री. डोकावण्याची क्रिया. 

झोकना-क्रि. अ. डोकावर्णे. 

झोौकर-पु. कांटेरी कुंपण. [ झरोका. 

झोको-स्त्री. अवलोकन, दर्शन, दृश्य, 

झोखना-क्रि. अ. पस्तावणें. 
झेखर-पु. कांटेरी सुकलेली फांदी. 

झोगला-पु. सैल अंगरखा. 
झोझ-स्त्री. झांज, राग, पाजीपणा. 

झाझड़ो-स्त्री. तोरड्या, चाह. 

झेोझन-स्त्री. पायांतीऊ एक दागिना: 

सोझर-स्त्री. पेंजण, चाकृणी--वि. जुर्ने, 



झोॉझरो 

भोंक असछेला. 
झोकझवरो-स्त्री. खिडकीची जाली, झांज, 
झोझा-पु. झारा, झांज, भांडण. 
क्षेश्िया-वि. झांज वाजविणारा- 
इरोप-स्त्री. झोप, पड॒दा, झांकण, 
झऋपना-क्रि. स. झांकणें, लाजणें. 
झोपो-स्त्री. जारिणी, धोबीण, पक्षी. 
झावना-क्रि. स. हातपाय धासून घुणें. 
झोवर-वि. काछुसर, मलिन, कोमेजलेला, 

आलशी. 
झावलो-स्त्री. डोछ्याचा कोपरा, झाँक. 
झोवा-पु. पाय घासण्याचा दगड, बज्ी. 
झोसना-क्रि. स. दया देणें, लुबाडणें. 
झोसा-पु. धोका, फसवणूक. 
झोसू-वि. दगाबाज. 
झाऊ-पु. एक लहान झाड. 
झागा-पु. फेस. 
झाड़फानूस-झुंबर. 
झाड़-पु. झाड, झुंबर, 
झाड़खंड-पु. जंगल. 
झाड़झंखाड़-पू. कांटेरी झाडांचा समूह, 

निरुपयोगी वस्तु, अडग्. 
झाड़दार-वि. दाट पालवीचें. 
आड़त-स्त्री. केरकचरा, झटकणी, झाडणी. 
झाड़ना-तक्रि. स. दूर करणें, झाडणें, रागावणें, 

भूतपिशाच्च काढून टाकरणें. 
झाड़ क़ानूस-पु. काचेचें झुंबर. 
झाड़फ् क-स्त्री. भूत वगेरे काढण्याकरितां 

मंत्र म्हणून भारलेली फुंक. 
झाड़ बुहार-स्त्री. साफ सफाई. 
झाड़ा-पु. झडती, विष्टा, तपास. 
झाडू-पु. केरसुणी, शोंडे नक्षत्र. 
झाड़ू फिरना-मार्गे कांहीं न राहणें. 

सिड्कना 

(तोरडी. | क्षाडू मारना-अपमान करणें, तिरस्कार 
झाड़ू लगाना-केर काढदणें. 
झापड़-पु. थप्पड. 
झाबर-पु. दलूदल, 
झाबा-पु. टोपली, करंडी, हारा. 
झाम-पु. गुच्छ, धमकी, धोका. 
झासक-पु. जाछलेली वीट, 
झायपझायें-सत्री. झणकार, ओसाड जागीं 

होणारा वान्याचा आवाज. 
झार-वि. एकच, सर्व, निःशेष, अगर्दी. 

-पु. समूह. -स्त्री. दाह, ईर्षा, आंच. 
झारना-क्रि, स. केंस विचरणें, वेगढ्ें कार्डर्णे, 

झाडणें. 
झारहीं-अ. करपल्यामुलछें, भाजल्यामुक्तें, 
झारी-स्त्री. झारी, तोटीचा गडू. 
झाल-पु. झांज, डाग छावण्याची क्रिया. 

-स्त्री. तीक्ष्ता, तरंग, छहर, तिखट- 
पणा, झणझणीतपणा, पाण्याची झड़. 

झालना-क्रि. स. पाणी थंड करणें,डा ग लावणें, 
झालर-स्त्री. मंपड, छत, झगा इत्यादींना 

लाबलेला चीण घातलेला कापडाचा 
पट॒टा, झांज. 

झावे झावें-स्त्री. व्यर्थ बडबड, हुज्जत. 
झिगवा-स्त्री. एक लहान मासा. 

स्िगुली-स्त्री. झगा. [ असलेलें मडकें, 
शिक्ििया-स्त्री. नवरात्रांतील दिवा, भोकें 
झिक्षक-स्त्री. पाहा झझक'. 

झिलझकना-क्रि. अ. चिंडणें, भीतीमुक्ें 
थबकणें, सावध होणें. 

सझिझकारना-क्रि. स. दटावणें, झिडकारणें, 
सिशोडना-क्रि. स. ओढाताण करणें, 
झिड़कना-क्रि. स. झटकणें, तिरस्कारानें 

बोलणें. 

(करें. 



सिड़को 

सिड़की-स्त्री. तिरस्काराचें बोलणें. 
स्िड़ झिड़ाना-क्रि. अ. रागावणें. 
झिनवा-पु. चिमणसाल. 
सझिनशिनी-स्त्री. झणक्षण्या. 
झिपना-क्रि. अ. लाजणें. 
झिपाना-क्रि. स. लाजविणें. 
सिरक्िरा-वि. झिरझिरीत. 
झिलगा-पु. झोछ पडलेली खाट. 
झिलना-क्रि. अ. घुसणें, मग्न होणें, तृप्त 

होणें, सहन होणें. 
सझिलस-स्त्री. पोलादी टोप- 
सझिलमिला-स्त्री. हालणारा प्रकाश, तलूम 

कापड, कवच. -वि. थोड्या थोड्चा 
वेद्धाच्या अंतरानें चमकणारा. 

सझिलसिला-वि. विरक्॒, चमकदार, अस्पष्ट. 
सिलमिलाना-क्रि. अ. चकाकणें, हालणें 

(प्रकाशाचें ). -क्रि. स. हालविणें. 
सझिलमिलो-स्त्री. चिकाचा पडदा, घझिर- 

सझिरीत पडदा. 
झिल्लड़-वि. तऊूम, झिरझिरीत, जाछीदार- 
झिल्ली-पु. घुरघुरा किडा.-स्त्री. पापुद्रा, 

विरविरीत पातत्ठ पडदा. [चा घास,भूठ. 
झोंक-का-पु. जात्यांत घालावयाचा धान्या- 
झोंखना-क्रि. अ. पर्चात्ताप पावणें, दुःख 

सांगणें, चिडणें. -पु. दुःखाचें वर्णन. 
झरींगा-पु. एक जातीचा मासा, एक प्रकारचें 

धान्य. [ किडा, बागुरडा. 
झींगूर-पु. प्रवसाक्॒य्ांतील एका जातीचा 
झोंसी-स-स्त्री. पावसाची सझ्षिमझ्ििम, पाव- 

साचे बारीक तुषार. _ सांगणें. 
झोखना-क्रि. अ. पदचात्ताप पावणें, दुःख 
झीठ-वि. खोटें. [ दुबढ्ठा. 
झोना-वि. अतिशय तलम, जाल्ीीदार, 

« २२१ «- झरना 

झोल-स्त्री. सरोवर, मोठा तलाव. 
झीलर-पु. लहान सरोवर. 
झीव (म)र-पु. मासे मारणारा कोछी- 
झोस-पु. ठिपका, थेंब. 
झु झलाना-क्ि. अ. चिडणें. 
झुंड-पु. समूह, टोछी, झूंड. 
झुकता-क़ि. अ. वाकणें, लवणें. 
झुक झक पड़ना-झोकांडथ्था जाणें. 

-ख-पु. कांहीं काछोख आणि 
कांहीं प्रकाश असेल अशी वेल्ठ. 

झुकरना-क्रि. अ. रागावणें, झुलणें. 
झुकराना-क्रि. अ. धक्का बसणें.-क्रि. सं. 

धक्का देणें. [ (दुसच्याकड़ून ) - 
झुकवाना-क्रि. स. झुकविणें, वांकविणें 
झुकाना-क्रि. स. वांकविणें, लवबिणें, 

झुकविणें. [ प्रवृत्ति. 
झकाव-पु. वांकण्याची क्रिया, उतार, 
झुटपुटा-पु. पाहा झुकमुक', [ जटाधारी- 
झुटुंग-वि. उभ्या व विखुरलेल्या केसांचा, 
झुठलाना-क्रि. स. खोटें ठरविणें, खोटें 
झुठाई-स्त्री. खोटेपणा. [ बोलन फसविणें. 
झुठाना, झुठालना-क्रि. स. खोटा ठरविणें. 
झुनक-स्त्री. झणकार. 

झुनकना-क्रि. अ. झुणझुण आवाज होगें, 

झुनशुत्ता-प. खुल्ठखुद्ा. 
झुनझनाना-क्रि. ज. शुणझुण आवाज 

होणें--क्रि. स. झुणझुण शब्द करणें. 
झुनपझुनिया-स्त्री. तोरडचा, बेंडी. 
झुमका-पु. लहान गोल वाटीच्या आका- 

राचा कानांतील एक दागिना. 
झुमना-क़ि. अ. झोक जाणें. 
झुरक्षरी-स्त्री. कणकण, हुडहुडी. [(होणें. 
झुरना-क्रि. अ. वाल्णें, झुरणें, दुःखाने क्षीण 



' शुरमुद 
झुरमुट-पु. गंदे झाडी, माणसांचा थवा, 

चादरीनें शरीर झांकून धेण्याची क्रिया. 
आझुरवाना-क्रि. स. झुरविणें. [ पडणें. 
झुरसता-क्रि, अ. भाणणें, उन्हानें काले 
झुराना-क्रि. अ. सुकविणें.-क्रि. अ. दुःखानें 

घाबरें होणें, अशक्त होणें, वाढ्णें. 
झुरियाना-क्रि. स. निदर्णे, पिकातील तृण 
झर्रो-स्त्री. सुरकुती. [ काढणें. 
झुलना-पु. झोपाक्रा.-बि. झोके धेणारा. 
झुलनी-स्त्री.नर्थतील मोत्यांचा झुमका. 
झुलवा-पु. झोका, झोपाछा, ब्लाऊज- 
झुल (र)सता-क्रि. अ. करपणें, पोछणें. 
झुलसवाना-क़ि. स. होरपछणें. 
झुहूसाना-क्रि. स. भाजणें, जाढगें. 
झुलाना-क़ि. स. झुलविणें, झोके देणें, 

आशेंत ठेवणें. 
झलौआ-बा-पु. स्त्रियांचा सदरा. 
झुल्ला-पु. अंगरखा. 
झंक-पु. वाच्याचा झोत, झटका, पाण्याची 

लाट, थाटमाट, हेलकावा.-स्त्री. कल, 
प्रव॒त्ति, झपाटा, जोर, थाटमाट, भार, 
घामधूम. 

झंकता-कि. स. आगींत टाकणें, बांकर्णे. 
झखना-कि. स. पस्तावणें, चिडरणें. 
झूझल-स्त्री. चीड, राग. 
झा टा-पु. शिज्या. 
झ् सी-स्त्री. फवारा. 
झजझना-क्रि, अ. लढणें, झुंजणें. 
झूठ-पु. खोटें. [करणें, चहाडी करणें. 
झूठ सच कहना था लूगाना-खोटी निंदा 
झूठमूठ-अ. खोटेंनाठें, लुड॒पुटीचें, 
झूठा-वि. खोटा, लबाड, नकली, उप्टें. 
अमछक-पु. कानांतील बालया, होढ्ठीच्या 

- देरे३ - झोंक 

सणांत स्त्रियांचे फेर घरून गावयाें 
याणें, गुच्छ, साडीच्या पदराला 
लावलेली मोती वगैरेची माल. 

झूमका-पु. साडीच्या टिकल्या, होढीं- 
तील स्त्रियांचें एक गाणें. 

झूमझम-पु. डुलत येण्याची क्रिया. 
झूमड़ झामड़-पु. खोटा प्रपंच, ढोंग, पाखंड, 

झूमना-क्रि. अ. डोलणें, झोके खाणें, गवें 
करणें. 

झूमर-पु. डोक्यांत घालावयाचा दागिना 
कानांतील ड्ल, एक प्रकारचें गाण्ें, 
एक प्रकारचें खेढणें, नाच, एक ताल, 

झूर-वि. कोरडा, रिकामा, व्यर्थ. 
झ्र-स्त्री. दाह, दुःख. जिनावुष्टि, 
झ्रा-वि. रिकामा, कौरडा.-पु. कमतरता, 
झूरे-अ. व्यर्थ, तिरर्थक, 
झूल-स्त्री. जनावरांच्या पाठीवर शोभे- 

करिता धालावयाचें कापड. 
झलन-पु. झोपाछा, श्रावणांत्त हिंदोछबा- 

वर बसून गाणीं म्हणण्याचा उत्सव: 
झूलना-क्रि. अ. झोके घेणें.-वि. झोके घेणारा. 
झूला-पु. झोपाक्का, पाकृणा, खेंडबकछ 

स्जियांचा एक प्रकारचा सेल आंगरखा, 
दोरीचा पूल. 

झेंपना-क्रि. अ. लछाजणें, संकोच करणें. 
झेंपु-पु. झरमिंदा. 
झेर-रुत्री. बिलंब, भांडण. 
झेल-स्त्री. झेलण्यात्री क्रिया, पोहतेबेलीं 

हातपाय हालविषण्याची क्रिया, उद्यीर. 
झेलना-क्रि. स. झेलणें, सहन करें. 

पोहतांना हातपायानें पाणी सारणें, 
ढकलगणें, पचविणें, [धाटमाद. 

झोंक-स्त्री. प्रवृत्ति, भार, वेग, धामधूम, 



क्षॉकता 

झोंकना-क्रि. स. बिस्तवांत फेकर्णे, 
ढकलणें, . वाईट जागीं फेंकणें, जास्त 
काम लादणें, दोष छादणें. 

(भाड़) झोंकता-हलकें काम करणें. 

झोंकवाना-क्रिं. स. फंकविणें. [ थाट. 
झोंका-पु. धक्का, वाच्याचा प्रवाह, डोलणें, 
झोंकाई-स्त्री. झुगारण्याची क्रिया किवा 
झोंकों-स्त्री. जबाबदारी, जोखीम. [मजूरी. 
झोंझ-पु. घरटें, कांहीं पक्ष्यांच्या गछचा- 

खालों लोंबणारें मांस, खाज, 
झोंसल-सत्री. राग. 
झोंटा-पु. झोका, केसांचा गुच्छ. 
झोंपड़ा-डहो-पु. झोपडी. 

(अंधा) झोंपडा-पोट. 
झोंपा-पु. गृच्छ, गोटा. 
झोर-पु. कुंज, वृक्ष, शगा, एक दागिना. 
झोझ-पु. घरटें, पक्ष्याच्या गढथाखालचें 

मांस, (5४. पिशाच. 
झोटिंग-वि. मोठबा व उच्या केसांचा. 
झोरना-क्रि. स. धक्का देऊन हालविणें, 

एकत्र करणें. 
झोरी, झोली-स्त्री. झोव्ठी, पोट. 
झोल-पु. भाजीचा रसा, झोछ, गिलिट, 

ताणलेल्या कापडाचा लटकणारा भाग, 
पड़दा, गर्भाशय, राख, पदर, 

झोलझाल-पु. पोकछपणा, कपट, भेद. 
झोलदार-वि. रसदार, मुलामा केलेलें, 

पोकछ, झोत असलेलें, 
झोला-पु. झोका, कापडाची पिदवी, 

अर्धांगवायू, धक्का, आपत्ति, इशारा. 
झोली बुझाना-कांथ्याकूट. 
झौंद-पु. पोट, घरटें, 
झौर-पु. गुच्छ, गोठा, समूह, झुंड. 

« रेरेरे « 

झौंरना-क्रि. अ. बत्ककावून बसफणें. 
झोंसना-करि. अ. होरपतणें, भाजगें. 

झॉसियत-स्त्री. अग्नीच्या ज्वाला. 
झोड़-र-पु. गुंड, फूलाफकांचा गृच्छ, कुंज, 

झगडा, विवाद. 
झोरना-क़ि. स. दाबून ठेवणें, झड़प घालून 
झौरी-स्त्री. शेतांतीछ गवत. [पकडणें. 
झौरे-अ. जवलछ, बरोबर. 

झौवा-पु. टोपली, पेटारा- [ चिडणें. 
झौहाना-कि. अ. गुरगुरणें, रागावणें, 

[८] 
टंक-पु. चार मासे वजन, नाणें, २१३ 

रत्ती मोत्याचें वजन, टांकी, कुन्हाड, 
पाय, राग, अभिमान 

टेकना-करि, अ. टाका मारणें, 
लिहिलें जाणें, टाकी लावणें. 

टेंकबाना-क्रि. स. टांके घालन घेणें, टाकी 
लावून घेणें, शिवून लावविणें. 

टैकाना-क्रि, स. टांचवण करून घेंणें. 
टेंक (को ) रना-क्रि. स. धनुष्याचा टणत्कार 
टंकी-स्त्री. टाकी (पाण्याची).  [ करणें. 

टंकीर-पु. टणत्कार, ताणलेल्या तारेबर 
बोटें मारल्यानें होणारा टण टण आवाज, 
धघातूबर आघात केल्यातें होगारा आवाज. 

८ंगड़ी-स्त्री. तंगडी. 
सेंगना-क़ि. अ. टांगणें, फांशी देणें.-पु. कपडे 

वातठ्त घालण्याची दोरी. 
टेंगारी-स्त्री. कुल्हाड. 
टंच-वि. कंजुष, निष्टुर.-वि. तयार. 
टंट्घंट-पु. पूजेचें अबडंबर, मोडकें तोडकें 
टंद-पु. तंटा, दंगा, अवडंबर. [ सामान. 
टेंडेल-पू. मजुरांचा मुकादम, तांडेल. 
टक-रत्री. टक, स्थिरदृष्टि. 

शिवणें, 



टक बाय ना 

हत भोषना-टक लावणें. 
डक्कटका-पु. टक.-वि. स्थिर (दृष्टि). 
इक्टकाना-क्रि. स. टक लावणें, टकटक 
हकटकी-स्त्री. स्थिरदृष्टि. [शब्द करणें. 
टकटकी बोधना-स्थिर नजरेनें पाहणें. 
टकटोना-टो रना-क्रि. स. चांचपणें, शोधणें, 
दकरोहलए-पु. धुंडाकणें. [ फिरणें. 
टकराना-क्रि. अ. टक्कर लागणें, दारोदार 
टकराना-क्रि. स. टक्कर लावणें. [ वस्तु. 
टकसार-ल-सत्री. टांकसाढठ, तपासलेली 
टकफसार बाहुर-सखोटें नाणें, अद्धिष्ट (शब्द ) . 
टकसालो-वि. टांकसात्ींतील, खरें, शिष्ट- 

संमत, तेपासलेला..-पु. टांकंसाब्ठींतील 
अधिकारी. [इतके वजन. 

टक-पु: रुपया, ढबू, घन, तीन तोछया- 
टकासा जबाब देना-साफ नकार देणें. 
टकासा मृह लेकर रह जाना-लाजपें, 
टके गज़्को चाल-थोडया खर्चात निर्वाह 

करणें. 

टकासी जान, टकासा दस-एकटा माणूस- 
टकासो-स्त्री. रुपयाला दोन पैसे व्याज- 

टकी-स्त्री. स्थिर दृष्टि.--वि. शिवलेली. 
टकुआ-पु. टकली (सूत कातण्याची). 
टके (कं) त-वि. श्रीमंत. 
ढकोर-स्त्री. जलम, नगाच्यावरील आघात, 

नगान्याचा आवाज, टणत्कार, छोक. 
टकोरना-क़रि. स. हठू आघात करणें, 

नगारा डंका वगैरे वाजविणें, पुरचुंडीने 
टदक््कर-स्त्री. टक्कर, नुकसान. [ शेकर्णे. 
दक्कर खाना-टक्कर होणें, दारोद्षर फिरणें, 
टक्कर सारना-उगीचच डोकें घालणें. 
उक्कर लेना-बार सहत करणें. 
टक्कर लड़ाना-टक्कर मारून लढणें. 

- रर४ - टपक 

टक्करका-वि. वरोबरीचा. 
टलना-पु. घोटा.. [ उघडणें, पा्चरणें. 
ट्गरना-क्रि. अ. लवंडणें, वाह, पडणें, 
टगरा-वि. तिरपा, वाकडा., 
टगराव-क्रि. स. घुसविणें, लवंडणें. 
टघरना-क्रि. अ. पाघढछणें, विरणें. 
टचट्य-अ. धडघड (अग्निज्वाला). 
टचनी-स्त्री. भांडयावर नक्षी कोरण्याची 
टटकी-वि. नवें, ताजें. [छिनी. 
टटप्जिया-वि. थोडीशी पुंजी असलेला. 
टथ्या-स्त्री. तट्टया. 
टटीबा-पु. चाक. 
टदुआ-बा-पु. तटूटू. 
टटोर (छ) ना-क़ि. स. चांचपणें, श्ोधणें. 
टट्टर-पु. कामटययांचा सांग्राडा. 
टट्टी-स्त्री. चिक, पातछ भित, पायखाना. 
टटटीकी आडसे (ओदसे ) शिकार खेलना-- 

गुप्तप्णे एकादें वाईट काम करणें. 

(धोखेक्की) टट्टी-फसण्यासारखी गोष्ट. 

टट्दू-पू. तदूदू- 
(भाड़ेका ) टट्टू-पैसे घेऊन काम करणारा. 
टन-स्त्री. टण टण आवाज, २८ मणातें 

वजन. [ थांबून डोकें दुखणें. 
टनकना-क्रि. अ. टणटण वाजणें, यांबून 
टलसन-त-वि. निरोगी.-पु. जादू, एक 

शिकारी पक्षी, रूग्नांतीरू एक प्रकारचें 
गाणें.-क्रि. स. हातानें चांचपणें. | 

टनाका-पु. टणटण आवाज-वि. कड़क 
टनाटन-स्त्री. टणटण. [ (ऊन). 
टनाना-क्रि. स. पसरणें. 
दप-पु. गाडीवरील टप, टांगलेल्या दिव्या- 

वरील छत्री, टांकी (पाण्यात्री ) कर्णफूल. 
टपक-स्त्री. टपटप पदण्याची कृति, थेंबरेंब 



टपकना “२२५ - . वहोशा 
आकर मन मर यश क क पर पल सपना अल अल 

पडण्याचा शब्द, थांबून थांबून येणारी 
कह 

टपकला-कि. अ. टपटप पड़णें, फछ झाडा 
बरूत पडणें, एकदम वरून येणें, जाहीर 
होणें, थांबन थांबून कल् येणें 

टपका-पु. थेंब थेंब पडण्याची क्रिया 
टपटप पडलेली वस्तु, झाडावरूत पड- 
णारें फल, थांबन थांबन उठणारी कढ. 

टपकाटपकी-स्त्री. झिमुझिम प्डणारा पाऊस, 
एकामागून एक झाडावरून फछें पडणें 

टपकाना-कि.स.थेंबथेंब गाछणें, अर्क काढणें 
टपना-क्रि. अ. खाल्ल्यापिल्ल्याशिवाय पड़ून 

राहणें, व्यर्थ बसूत राहएणें. 
टपरा-पु. छप्पर, झोपडी. 
टप/ना-कि. स. जेवण्यासाठीं ताटकछत 

बसविणें, व्यथें बसवून ठेवगें. 
ट्ब्चर-पु. बुटुंब, कूल. 
टसकना-क्रि, अ. ठिबकर्णे, ठुसठुसणें. 
टमटम-स्त्री. दुचाकी उघडी घोडागाडी.- 
टमटी-स्त्री, एक प्रकारचें भांडें. 

: हमाटर-पु. टोमेंटो. 
टर-स्त्री. कर्कश शब्द, बेडकाचा शब्द, 

उद्धट शब्द, हट्ट, [बोलत राहणें. 
टरटर करना या ऊगाना-धीटपणाने सारखें 
टरकना-क्रि अ. सरकणें, बाजूला होणें. 
टरकाना-क्रि. स. धुडकावून लावणें, घाल- 

बून देणें 
हरटराना-क्ि. अ.बडबडणें, धीटपण बोलणें. 
टरटरी-स्त्री. बडबड़. 
टर (७ ) ना-कि. अ, टकणें. [ सरणें. 
टराना-क़ि. स. टाछणें.--क्रि, अ. बाजूला 
हर्रा-वि, उद्धट, कडू बोलणारा. 
हर्राना-कि. अ. उद्धटपर्णे उत्तर देणें. 
हि. मे. को... १५ 

टर्रापन-पु. उद्धटपणा: हर 
टरू-पु. उद्धट माणस, बेड्क, एक खेक्क 
हलना-कि. अ. निसटणें, छांबणीवर पडर्फे 

नाहींसे होणें, योग्य नसणें, अवज्ञा झेणें 
बेल जाणें. 

(अपनों बातसे ) डरूना-प्रतिज्ञा पूर्ण 
टलमलघा-क्रि. अ. डगमगणें. [| करें. 
टल्लेनवीसी-स्त्री. ढोंग, थापेबाजी. 
टवाई-सत्री. भटकेपणा. 
टस-स्त्री. जड वस्तु सरकल्याचा आबाण 
दससे मस न होना-जाग्यावरून न सरकर्णे 

सांगण्याचा कांहींच परिणाम न होमें 
टसक-स्त्री. क्र. 
टसकना-क्रि. अ. सरकर्णें, कछ येणें, मनांत 

ऐकलेल्या गोष्टीचा प्रभाव पडणें, 

ट्सकाना-क़रि. स. निसर्टू देणें, निसटण्यास 
प्रवत्त करणें, सरकविणें 

टसर-पु. तागाचें रेशीम: 

टसुआ-पु. अक्ष 
हहुना-पु. फांदी. 
टहनी-स्त्री. फांदी. 
टठहुरू-सत्री. सेवाचाकरी, शुश्रूषा. 
टहलना-क्ि. अ. फिरणें, हत्मू हल्मू चालणें, 

फिरावयास जाएें. 
दहुल जाना-बाजूला होणें. 
टहलनी-स्त्री. दासी, दिव्याची वात 

सारण्याची काडी. 
टहुलाना-क्ि. स. फिरावयास नणें, साव- 

काश चालविणें, दूर करणैं. 
टहुलुआ, टहुलू-पु. दास, भटक्या, ओढाक 
टहो-स्त्री. स्वार्थंलाधूषणा. [ (जनाबर). 
टहूका-पु. कोडें, चुटका. [ धक्का, 
टहोछा-पु. हातानें किया पायानें दिलेछा 



टहोका देना 
टहोफा देना-ठकलणें, 
टहोका खाना-धक्का खाणें. [लेखणीचें टोंक 
शोकफ-स्त्री, अदमास, टांक (वजन), लेख, 
टीकना-क्ि. स. टांका मारणें, जोडणें 

कुटणें, टांचण करणें, चट्ट करणें, फस- 
बून घेणें, टांकी मारणें, लिट्ठन देणें. 

टौका-पु. जोडणारा खिकछा किवा काटा, 
शिलाई, ठिगकू, धातु जोडण्यास लाग- 
णारा मसाला, जखमेला मारलेला टांका. 
छिनी, हौद, पाणी ठेवण्याचें मोठें भांडें 

टौकी-स्त्री, छिनी, लहान टाका, पाण्याची 

होध-स्त्री. पाय [टाकी: 
दोग अड़ाना-अधिकाराशिवाय_ एकाया 

, . कामांत मध्यें पडणें, विध्न आणणें. 
टोग तलेसे या नोचेसे निकलना-हार मानणें. 
टांग पसारकर सोना-निश्चित होऊन 
टगन, टाघन-पु. तदटू. | निजणें. 
टोगना-क्रि. स. टांगणें, फांशीं देणें, 
टाौगा-पु. टांगा, मोठी क्रुत्हाड 
टॉगो-स्त्री. कुल्हाड. [बिघडविणारी गोष्ट 
टाच-स्त्री. टाका, ठिगढ, दुसन्याचें काम 
टाोचना-कि,. स. टाके घारणें, कापणें 
हीट-पु. कपाछ. [ (कापड). 
टाट-5-वि. कठोर, मजबूत. 
टाड-स्त्री. शेंतांतील माचा, सामान 

' ठेवण्याची फद्छी, बाहूंत घालण्याचा 
स्त्रियांचा एक दागिना. [ मालाची खेप. 

शेहा-पुं. कुटुंब, व्यापारी तांडा, विक्रीच्या 
टोय टाय-स्त्री. व्यर्थ बडबड, कर्कश शब्द 
“डोब टाोय फिस-पोकछ बडबड. 
टइस पींस-पु. घड्यात्व. जिमात. 
हा्ट-पु. गोणपाट, सावकाराची बैठक, 
“हांटमें पॉटकी बलिया-विसंगत सजावट, 

टांट उलटना-दिवालें काढणें. 

टाटक-वि. तात्कालिक, नवें, ताजें. 
टाटबाफ़ो-स्त्री. भरठ कामाचा कपड़ा, 
टाटर-पु. कपाक्त तटूटी. 
टाटिक या ठाटी-स्त्री. तट््दी- 
टाटिका-स्त्री. तदूटी, पडदा- 
टान-स्त्री. ताण: 

टानना-क्रि. स. ताणणें, ओदून धरणें. 
दाप-स्त्री. घोड्याच्या पायाच्रा आवाज, 

घोड्ययाच्या पायाचा सर्वात खालचा 
भाग, कोंबडी झांकावयाची टोपली, 
मासे मारण्याचें जाछें (टोपलीच्या 
आकाराचें) . 

टापना-क्रि. अ. घोडचाचें पाय आपरणें, 
एकाद्या वस्तूकरितां दारोदार फिरफणें. 
-क्रि. स. उडया मारणें. 

टापा-पु. निजेन व ओसाड मैदान, उडी, 
एकादी वस्तु बंद करण्याची किया 

टापू-पु. बेट, प्रदेश. [ झांकण्याची टोपली. 
टाबर-पु. कुटुंब, मुलगा. 
टासन-पु. जादू. 
टारी-स्त्री. अंतर. -वि. टाठणारा. 

टाल-स्त्री. रास, लाकूड व भुशाचें दुकान, 
टाछाटाछ, दलाल. 

टालट्ल-स्त्री. टाछाटाछ, बहाणा. 

टालमट्ू (टो )ल-स्त्री. टाछाटाछ, बहाणा: 
टालना-क्रि. स. टाछणें, सांडणें, नष्ट करणें, 

एकाद्या कार्याकरितां दूसरी वेक ' 
निश्चित करणें, वेछ घालविणें, अवजा 
करणें, खोटा वायदा करणें, फसबिणें, 
बदलणें, हालविणें. 

टाली-स्त्री. गाई बैलांच्या गठ्यांतीरू 

दिड-छु. एक भाजी. [ घंटी, बासखूं, 
|| 



'विकिट 

टिकट-पु. तिकिट. 
डिकठो-स्त्री.फांशी देण्याची तिकटी, तिपाई, 

प्रेत नेण्याची तिरडी. (लेली भाकर. 
टिकड़ा-पु. गोल व चपटा तुकडा, भाज- 
दिकना-क्ति. अ. टिकणें, तछाज्ञीं जाणें, 

थोडे दिवस काम देणें, अड़ून राहणें. 

'टिकली-स्त्री. टिछा, चांदणी, लहान वडी. 

टिकस, टेक्स-पु. कर. 
टिकान-ब-स्त्री. थांबण्याची क्रिया, थांब- 

प्थाची जागा, स्थिति, स्थिरता: 
टिकाना-क्रि, स. राहुष्याकरितां जाया 

देणें, थॉबिविणें, ओझें उचलण्यास मदत 
करणें. 

टिकिया-स्त्री. गोल व चपटी गोछी, गोल 
व चपटथया आकाराची मिठाई, टिकली. 

टिकुरी-लो-स्त्री. टकछी. 
टिकत-पु. युवराज, अधिष्ठाता, सरदार. 
टिकोरी-पु. छहान केरी. 
टिक््कड़-पु, भाकरी, मोठी वडी. 

टिक्का-पु. टिकी, तिलक, दोन भिव- 
यांच्या मधला भाग, श्रेष्ठ यूरुष, 
राज्यतिकक, युवराज, अधिकाराचें 
चिन्ह, डाग.. [ कपाछावरील तिलक. 

टिक्की-स्त्री. चपटी थोर सोल्ही, ठिपका, 
टिघरलना-क्रि. अ. विरघछणें, वितरणें. 
टिचन-वि तयार. 
टिटिभ, टिद्टिभ-स्त्री. टिटवी, टोल्ड. 
टिटिहरी-स्त्री. टिटवी. 
टिड॒डा-पु. टोल्ठ. 
टिड्डो-स्त्री. टोछ. 
टिढबिडंगा-वि. वाकडा तिकडा. 
टिपका-पु. थेंब. [ विणें, लिह॒विणें. 
टिपवाना-क्रि. स. दाबविणें, हडूहल्ू ठोक- 

दुल्खा 

टिपार-पु. मुकुटाज्या आकासची टोपी. 
टिप्पनो-णी-स्त्री. टीका. 
टिप्पस-ल्त्री. युकित्ति, 
टिसटिसाना-क्रि.अ. मंदमंद जछएोें (दिवा), 
टिरफिस-सत्री. विरोध. [ मृतःप्राय होगें. 
टिल्ला-पु. धक्का. 
टिसुआ-पु. अश्रु. [ दचकरंं, 
टिहुकला-कि. अ. रागावणें, चमकर्णें, 
टिहुनी-स्त्री. गमुडघा, कोपर. 
टींटों-अ. पोपटाचा आवाज: 
टींडा-स्त्री. नांगराची मूठ, जात्याचा खुंटा. 

टीकना-क्रि. स. तिलक लावमें. 
टीकरा-पु. टेकाड, उंचबटा. 
टीका-पु. तिलक, भुवयांच्या मधला कपा- 

छाचा भाग, युवराज, डाग, व्याख्या, 
टीप-स्त्री. नोंद, दाब, मोठा आवाज, 

कुंडली, दस्तऐवज, गाण्यांतील जोराची 
तान, टिपण, चुना कुटण्याचें काम. 

टीपटाप-स्त्री. टापटीप.. [ हढ्लू ठोकर्णे, 
टोपना-क्रि. स. नोंद करणें, दाबणें, हल्लू 
टीबा-पु. देंकडी, मातीचा ढीग: 
टीसटास-स्त्री. टापटीप, श्रृ गार. 
टीला-पु. पाहा “ टीबा. ! [ दुसठुस. 
टीस-स्त्री. थांबून थांबून उठणारी कह्त, 
टीसना-क्रि. अ. थांबून थांबून कछ येणें. 
टुंटा-डा-वि. फांच्ा कापलेला, हात तुटलेला. 
दुक-अ. थोरड्डे. 
टुकड़गदा-पु. भिकारी. 
टुकड़तोड़-पु. आश्रित, परोपजीवी.- 
टुकड़ा तोड़ना-दुसन््यावर निर्वाह करणें. 

टुकड़ासा जबाब देना-साफ नकार देणें, 
टुकड़ी-सत्री. रलूहान तुकडा, समुदाय, 
दुच्चा-वि. तुच्छ. [ सैन्याची तुकडी- 



डुब्का 
च्च्छ 

दुटका-पु. संत्रप्रयोग. 
टुटपु जियां-वि.. थोडीशी पुंजी असलेला. 
दुटरूट्-स्त्री. पक्ष्याची बोली.-वि. एकटा, 

अधाक्स, रुट्खुट्, 
ट्नगा-पु. फांदीचा पुढील भाग. 
दुर्रा-पु. कण. 
टूगना-क्रि. स. थोडसें कापून खाजें. 
दूड-पु. कीटकांच्या तोंडाची नव्णी, टोका. 
टूड़ी-स्त्री. बेंबी, एकाय्ाा वस्तूचें टोंक. 
टूक-ट्कर-पु. तुकडा. 
ट्का-पु. तुकडा, चतकोर भाकरी, भीक. 
टूट-स्त्री. तुकडा, चुक, विसरलेला शब्द.- 

पु. तोटा. 
टूटना-क्रि. अ. तुटणें, सांधा निखणें, 

फुटणें, गति खुंट्णें, एकाच बाजूला 
बेगानें जाणें, अनायास मिक्रणें, वेगत्ठे 
होणें, हल्ला होणें, संतुष्ट होणें, एकदम 
पृष्कक्ठ येणें, क्षीण होणें, धनहीन होणें, 
बंद होणें, युद्धांत किल्ला जिकणें, 
नुकसान होणें. [ पडणें. 

टूट टूट कर बरसना-मुसछधार पाऊस 
' डूटा-वि. तुटलेला, कमजोर, निर्धन. 
टूटाफूटा-वि. तुटकें, फुटकें. 
डूटीफूटी बात-मोडकें तोडकें बोलणें. 
'डूठना-क्रि. अ. संतुष्ट होणें. 
टूठनि-स्त्री. संतोष. 
ट्म-स्त्री. दागिना. 
टूसटाम-वस्त्रालंकार, श्र गार. 
ट्सा-पु. अंकुर, कठी, तुकडा. 
दूसी-स्त्री. फुलाची कढ्ही. 
दें ढें-सत्री. पोपटाची बोली. 
टेंटें करना-व्यर्थ बडबड करणें. 
टें टें हो जाना-तत्काढ मरणें. 

«२२८ - टेना-टेयदा 

टेंगना-रा-स्त्री. एक प्रकारचा मासा. 
टेंट-स्त्री. कनवटीच्या भोंवतालचा वस्ताचा 

यदर, बोंड (कापसाचें). 
टेंटी-स्त्री. पाते नसलेलें कांटेरी झुडूप. 
ढेंदुबा-पु.गढा,आंगठा.-पु.भांडखोर मनुष्य. 
टेक-स्त्री. टेका, हटट, संवय, आधार, 

आश्रय, बसण्याचें स्थान, उंचवटा, 
गाण्यांतील स्थायी. 

टेक निभना या रहना-प्रतिज्ञा पूर्ण होणें. 
टेक पकड़ना या गहना-हट्ट करणें. 
टेकन-पु. टेका, आधार. ५ 
टेकना-क्ि. स. टेकणें, लवंडणें, विश्रांति 

घेणें, ठेवणें, आधार घेणें, हटूट करणें, - 
देकर-रा-पु. टेकडी. .[ मध्येंच अडबिणें, 
टेकला-स्त्री. नाद, छंद. 
टेकान-स्त्री. टेकू, टेकण. 
टेकना-क्रि. स. उचलून देण्यास मदत करणें, 

उठता बसतांना आधारासाठीं पकडणें. 
टेकी-वि. प्रतिज्ञा पाछणारा, हट्दी- 
टेकुआ-पु. चरख्याची टकली. 
टेकुरो-स्त्री. टकली, चांभाराची सुई. 
टेघरना-क्रि. अ. विरघढछणें, 
टेटका-पु. कुंडल. -वि. वांकडा. 
टेडृबिडंगा-वि. वांकडा तिकडा. 
टेढ़ा-वि. वांकडें, कठीण, उद्धट, तिरपा. 
टेढ़ो खीर-अवधघड काम. 
टेढ़ा पड़ना या होना-रागावणें, गवे करणें. 
टेढ़ामेढ़ा-वि, वांकडातिकडा. 
टेढ़ी-स्त्री. वांकडी, कठिण, उद्दाम- 
टेढ़ो सीधी छुनाना-बरें वाईट ऐकविणजें, 
टेढ़ें-अ. वेडेवांकडे, पीकृदार. [| करणें. 
टेढ़ें टेढ़े जाबा-वांकड्यांत शिरणे, गवें 
ढेना, टेवना-क्रि. स. घार लावणें, मिशीला 

पीछ घालएणें, 



देस 

टेम-स्त्री. दीपशिखा. 
टेर-सत्री. हांक, उंच स्वर (गाण्यांतील)- 
टेरना-क्रि. स. उंच आवाजानें हांक मारणें 

किवा गाणें, पूर्ण करणें. 
टेरी-स्त्री. डहाली- 
टेव-स्त्री. संवय, सराव, व्यसन. 
टेबा-पु. जन्मकुंडली, लग्नपत्र. 
टेवेया-पु. धार लावणारा: 
टेसू-पु. पछाश, विजया दशमीच्या दिवशीं 

होणारा एक उत्सव. 
टैयो-स्त्री. एक प्रकारची लहान जपडी 
टॉट-स्त्री. चोंच. [ कंबडी: 
टोंदा-पु. नकल, तोटी. 
टॉटी-स्त्री. किटलीची तोटी. 
टोक-स्त्री. प्रशत विचारून अडथढा आण- 

ण्याची किया, दृष्ट. [ आणण्याची क्रिया. 
टोकटाक-स्त्री. प्रश्न विचारूत अडथक्ा 
टोकना-पु. टोपली, एक प्रकारचा हांडा.- 

क्रि. स. प्रइनन विचारून अडयछ्ठा आणपणें, 
टोकरा-स्त्री. टोपली. [ मध्येंच बोलणें. 
टोकरी-स्त्री. टोपली, भांडें. 
टोकारा-पु. टोपलें, आठवण देण्याकरितां 
टोटका-पु. मंत्रतंत्र. | बोललेले बोल. 
टोटका करने आना-येऊन त्ताबडतोब जाणें. 
टोटकेहाई-स्त्री. मंत्रतंत्र करणारी बाई. 
होटा-पु. तुकडा, काडतुस, नुकसान, 
टोड़ी-स्त्री. बेंबी, एक राग. [ कमतरता. 
टोनहा-वि. जादू करणारा. । 
दोनहाया-पु. जादू करणारा मनुष्य. 
टोना-पु. जादू, लग्नांत म्हणावयाचेें एक 

प्रकारचें गाणें, एक शिकारी पक्षी. 
>क्रि. स. चांचपणें. 

डोपष-पु. मोठी टोपी, शिरस्त्राण, थेंब: 

«२२९ - ठकुर (सु) सोहाती 

टोपा-पु. मोठी टोपी, टोपली, ढाका. 
दोपो-स्त्री. राजमुकुट, टोपीच्या आकाराची 

वस्तु, शिकारी जनावराच्या तोंडावर 
बांधलेली पिशवी. 

टोपोदार-वि. ठासूत भरप्याची बंदूक- 
टोभ-पु. टांका. 
टोर्रा-स्त्री. तुरीची सालीसह डालछ- 
टोरू-स्त्री. टोछी, पाठशाक्ा, 
टोला-पु. मोहल्ला, दगडाचा किया विदेचा 

तुकडा- [एक प्रकारचा बांबू- 

टोलो-स्त्री. लहान मोहल्ला, समूह, शिव्ठा, 
टोह-स्त्री. तपास, बातमी, देखरेख. 
टोहना-कि. स. शोधणें, हात छावगें. 
टोहिया, टोहो-पु.हेर, शोधक.[पत्ता लावणें. 
टौरता-कि. स. तपास करणें,संगोधन करणें, 

[ठ] 
ठंढ-वि. पानें नसलेला, बोडका (वृक्ष), 
ठंठार-वि. रिकामा- 
ठंड-ठंढ-स्त्री. थंडी, गारवा, गारणठ. 

८डक-स्त्री. गारवा, ग्रारठा, संतोष. 
ठंडा-वि. थंडगार, शांत, गंभीर, विश्लेला, 

आवेश किवा जोम नसलेला, उदासीन, 
ठंडा होना-मरणें. [ तृप्त. 
ठंडा करना-राग शांत करणें, सांत्वना देणें. 
ठंडी सोस-स्प्री. निःश्वास(दुःखाचे ),उसासा- 
ठंडे ठंडे-मुकाटभानें, हंसत खेब्ठत, आनंदानें. 
ढंडाई-स्त्री. गुलाबाच्या पाककछ॒था, खर- 

बुजाच्या बिया इत्यादि वस्तु टाकून 
बनविलेलें थंड पेय, बाटलेली भांग. 

डकठक-स्त्रीं. कटकट, टकंटक आवाज, 
तंटा, भानगड. 

ठकठकाना-क्रि, स. ठोठावणें, टकटक करणें. 
ठकुर (सु ) सोहाती-स्त्री. खुशामत, आजंब- 



दकुराइन 

ठकुरांइन-स्त्री. मालकीण, क्षत्रीय स्त्री, 
न्हावीण. [गीर, सरदारी- 

ठकुराई-स्त्री. मोठेषणा, ठाकुरांची जहा- 
ठकुरानी-स्त्री. मालकीण, सरदाराची 
ठकुरायत-स्त्री. पाहा 'ठकुराई.' [ बायको. 
ठकोरी-स्त्री. आधार घेण्याची काठी. 
ठग-पु. ठक, कपटी, धूते. 
ठगना-क्रि, स. माल विकतांना फसविणें, 

फसवून माल लछुूटणें, कपट करणें. 
-क्रि. अ. फसणें, चकणें. 

ठगती-स्त्री. फसविणारी स्त्री, कुंटीण. 
ठगमूरी-स्त्री. बेशुद्ध करणारी एक वनस्पति 

(ठग, लछुच्चे छोक वापरीत असत). 
ठगम्री खाना-उन्मत्त होणें. 
ठगवाना-क्रि. स. दुसच्याकडून फसविपणें. 
ठगविद्या-स्त्री. फसवेगिरी. 
ठगा-अन्व. चकित- 
ठगाना-क्रि. अ. फसलें जाणें. 
ठयासा-चकित. [ ठगाची स्त्री. 
ठगिन, ठगिनो-स्त्री. फसवून लुटणारी स्त्री, 
ठगो-स्त्री. फसवणूक, धूतंता. 
ठ्गोरी-स्त्री. जादुटोणा, शुद्धबुद्ध घाल- 

विणारी गोष्ट किवा शक्ति. 
ठटना-क्रि. अ. अडणें, सुसज्जित होणें'- 

क्रि. स. ठरविणें, आरंभ करणें, तयार 
ठटनि-स्त्री. रचना, बनावट. [ करणें. 
ठटरी-स्त्री. हाडांचा सांपढा, गवत, चारा 

इत्यादि बांधण्याचें जाछें, तिरडी, 
एकाद्या वस्तूचा सांगाडा. 

ठठ-पु. वस्तूंचा किवा छोकांचा एकाच 
ठिकाणीं जमलेला थवा, रचना, बनावट. 

डटठा-पु. थद॒टा, विनोद. 
ठ5-पु. पाहा ठट.' 

-२३०- 

ठठई-स्त्री. विनोद, मस्करी. 
ठठकीला-वि. थाटाचा. 

ठठकना-क्रि. अ. चालतां चालतां अडखछणें, 
ठठा-यु. चेष्टा, थटूटा..[ स्तंभित होणें. 
ठठगो-स्त्री. चेष्टा, थट्टा. 
ठठगी उड़ाना-उपहास करणें. 

ठठगी सारना-खो खो करून हसणें. 
ठठरी, ठठी-स्त्री. तिरडी. 
ठठाना-क्रि. स. मारणें, चोप देणें.-क्रि. अ. 

खदखदून हसणें, खिदत्कणें. 
ठठेरा-पु. भांडी बनविणारा (तांबट). 
ठठेरी-स्त्री. तांबटाची बायकों किवा त्याचें 

ठठेरे ठठेरे बदलाई-जशास तसें वागणें. [काम 
ठठेरेकी बिल्ली-निर्भय मनुष्य. 
ठठोल-वि. थट्टेखोर, विनोदी. 
ठठोली-स्त्री. विनोद, थट्टा. 
ठनाकना-क्रि. अ. ठणक्णें, दुखणें. 
ठनगन-ल्त्री. मंगलप्रसंगीं नातेवाईक व 

आाश्चित यांचा मोठा आहेर मित्ठण्याचा 
हट्ट. [ वस्तु, निर्धन मनुष्य. 

ठनगन गोपाल, ठणठण गोपाल-पु. निःसार 
ठनना-क्रि, अ. ठरणें, निश्चित किवा पक्के 

होणें, तत्परतेनें कामाला सुरुवात होगें, 
मनाचा निश्चय होणें, तयार होगें. 

ठपका-पु. ठेंच, धक्का, आघात. 
ठपना-क्रि. सं. छापणें, चिन्हित करणें, 

थापणें, ठरविणें, जमणें, आरंभ करणें. 

ठप्पा-पु. वेलबुट्टीच्या कापडावर छाप- 
ण्याचा ठसा, छाप, ठशानें काढलेली 
वेलबूट्ी- [ चालतां थांबणें. 

ठमक-स्त्री, ठुमकत चालणें, चालतां 
ठमकना-क्रि. अ. ठुमकत चालरुणें, थांबणें. 
ठयता-क्ि. स. स्थापन करणें, बसविणें, 
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ठाम निइचयानें आरंभ करणें, ठरविगें. 
>क्रि. अ. स्थिर होणें, जमणें, बसणें. 

ठरन-स्त्री. कड़क थंडी. [ थंडी वाजणें, 

ठरना-क्रि. क्ष. थंडीनें आखडणें, फार 
ठरी-पु. जाड सूत, विटकर. 
ठर्रा-पु. जाड सूत, हलक्या दर्जाची दारू, 

अधघवट भाजलेली वीट. 
ठवनि-नी-स्त्री. बसण्याची किवा उसे 

राहण्याची ढब, बैठक, आसन. 
टस-वि. भरीव, दाट विणीची, मजबूत, 

वजनदार, आव्हशी, कंजूस, बद ( रुपया ) . 
ठसक्-स्त्री. अभिमान, गे, टेंभा, तोरा. 
ठसका-पु. कोरडा खोकला, धक्का. 
ठसाठस-अ. ठांसून भरलेला, भरगच्च. 
ठस्सा-पु. गवे, थाटमाट, नखरा. 
ठहना-क्रि. अ. धोड्थाचें खिकाछ॒णें, शब्द 

करणें, बनविणें, सजविणें. 
ठहर-पु. स्थान, स्वयंपाक घर. 
ठहरता-क्रि. अ. थांबणें, (एकाण्याच्या 

घरी) उतरणें, मुक्काम करणें, टिकाव 
धरणे, स्थिर राहणें, वाट पाहणें, 
निश्चित होणें, पक्के होणें, ठरणें, धीर 

ठहराऊ-वि. टिकाऊ, [ धरणें. 
ठहरान-पु. निश्चित, निर्धार. 
ठहराना-क्रि. अ. थांबवबिणें, अडविणें, 

आडकाठी करणें, उत्तरून घेणें, जागा 
देणें, ठरविणें, निश्चित करणें. 

ठहरानो-स्त्री. हुंडा, करणी इत्यादि विषयीं 
ठहराव-पु. निश्चय, ठराव. किलेला करार. 
ठहरोनी-स्त्री. लग्नांतील हुंडावगैरे देण्या 
ठहाक्ा-पु. जोराचें हसणें. [घेण्याचा करार. 
ठहारा-पु. पाहा  ठहाका. / 

ठहियो-स्त्री. स्थान. 

ठो-पु. बंदुकीचा आवाज, स्थान, 
ठाई-स्त्री. जागा.--अ. जवंक, प्रति. 
ठाौऊ-पु. ठिकाण, जागा.-अ. जवक्र. 
ठोठ-वि. शुष्क, नी रस, दूध नसलेली (माय ' 

किवा म्हैस). | ठिकाण.--अ. जवक, 
ठोयें-पु. स्त्री. बंदुकीचां आवाज, जामा, 
ठाोवब-पु. स्त्री. स्थान, ठिकाण. 
ठाोसना-क्रि. स. ठासणें, खच्चून भरें. ' 
ठोह-पु. स्थान, जागा, ठिकाण. 
ठाकुर-पु. ईश्वर, देवदेवता, श्रीकृष्ण, क्षत्रि- 

यांची पदवी, पूज्य व्यक्ति,मालूक,स्वामी, 
जमीनदार, न्हाव्याकरितां संबोधन. 

ठाकुरद्वारा-पु. देवालय, मंदिर, 
ठाक रबाड़ी-स्त्री. देवालय. * 

ठाट-ठ-पु. तट्टया, चौकट, सांचा, आरा- 
खडा, थाटमाठ, श्रृंगार, दिखाऊपणा, 

ठाट बदलना-वेष बदलणें. [ तच्हा, ऐंट. 
ठाटना-क्रि. स. रचणें, बनविणें, निर्माण 

करणें. | दिखाऊपण्ा. 
ठाटबाट-पु. थाटमाट, पोकछ  डौछ, 
ठाटर-पु. तरट, थाटमाट, अस्थिपंजर, 

कबूतरांसाठीं बांघलेला बांबूंचा ताटबा-. 
ठाढ़ा-वि. उभा राहिलेला, पूर्ण, उत्पन्न 

झालेला, धष्टपुष्ट. 
ादर-पु. झगड़ा, तंटा- [ अनुमान. 
ठान-स्त्री. ठाम निश्चय, संकल्प, कार्यारंत्र, 
ठानना-क्रि. स. निरचय करणें, 5रविणें, 

दृढ संकल्प करणें, निरचयपूर्वक कामारा 
आरंभ करणें. | 

ठाम-पु. स्थान, जागा, संचालनाची पद्धत, 
ठार-पु. कंडाक्याची थंडी, हिम. 
ठारा-पु. बेकारी, उद्योगधंदा नसणें>-क्रि, 
ठाली-वि. बेकार. [ बेकार. 
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खाहर-छ-पु. ठिकाण, निवासस्थान. 
डियना-ववि. ठेगणा, खुजा. 
ठिकठेना-पु. व्यवस्था, बंदोबस्त. 
ठिशड़ा-रा-पु. मातीचें खापर. 
ठिकाना-पु. ठिकाण, ठावठिकाणा, पत्ता, 

: निवासस्थान, सीमा, व्यवस्था, स्थैये. 
ठिकानेकी बात-शहाणपणाची गोष्ट. 
ढिकाने पहुंचाना, ठिकाने रूगाना-नष्ट 

करणें, समाप्त करणें, मारून टाकणें. 
दिठकना-क्रि. अ. थबकणें, थक्क होणें. 
दिदुश्ना-क्रि. अ. थंडीनें काकडरणें. 
ठिनकना-क्रि. अ. लहान मुलाचें थांबून 
ठिर-स्त्री, कडाक्याची थंडी. [थांबून रडणें. 
ठिरना-क्रि. अ. थंडीनें काकडणें, थंडी पडणें. 
ठिलना-फ्रि. अ. ढकललें जाणें, घुसणें. 
ठिलिया-सत्री, कछ॒शी, लहान घागर. 
ठिलुआ-वि. आत्कशी, निरुपयोगी, बेकार. 
ढिल््ला-पु. मातीची घायर. 
विहारी-स्त्री, निश्चय, करार. 
ठीक-वि. योग्य, उपयुक्त, शुद्ध, बरोबर, 

योग्य ठिकाणीं बसलेला, सरत्)ठ मार्यावर 
आलेला, पक्का.-अ. पाहिजे तसा. 
«पु. निरचय, ठराव, जोड, पक्की गोष्ट. 

ठीकठाक-पु. निदिचत व्यवस्था, निरचय.- 
वि. चांगलें तयार. 

ठौकरा-पु. भिक्षापात्र, फुटलेलें भांडें, 
मातीच्या भांडयाचा लहान तुकडा. 

ठीफरी-स्त्री. ठिकरी, तुच्छ वस्तु. 
ठीका-पु. मक्ता, ठेका. 

-स्त्री. पडदा, दगड, 
-पु. मक््तेदार, कंट्राक्टर. 

दीलना-फक्रि. स, पाहा ठेलना. 
खैदन-पु. थृंकी, बेडका- 

> रेह२- 
ठेक़ा हि 

ठीहा-यु. ठोकछा, छाकूड विरण्याचा 
ओऑडका, बसण्याकरितां तयार केलेली 
उंच जागा.. [ हात तोडलेला प्राणी. 

ठुंढड-पु. फांदा व पानें नसलेला वृक्ष, 
ठुकना-क्रि अ. बेदम मार खाणें, चोप बसणें, 

गाडले जाणें, नुकसान होणें, कैद होगें. 

ठुकराना-क्रि. स. लाथाडणऐं, क्षुद्र लेखमें, 
धुडकावून लावएणें. 

ठुकवाना-क्रि. स. मार देवविणें. 
ठुडडो-स्त्री. हनुवटी, लाही. 
ठुनकना-क्रि. अ. स्फुंदणें. 
ठुमकना-क्रि. अ. उड्या मारीत चाढछणें, 

लहान मुल्लंचें पायांना घुंगुर बांधून 
दुमकत दुमकत चालणें. 

दु्भकी-स्त्री. हिसका, झटका, (पतंग उड- 
वितानां) लहान खारीपुरी.-वि. 

दुर्री-स्त्री. गणंग, [ ठेंगणी . 
ठुसना-क्रि. अ. ठांसलें जाणें. [ खावविणें. 
ठुसानां-क्रि. स. ठासूच भरविणें, पोटभर 
ठदूग-स्त्री.चोंच, चोचीनें मारण्याची क्रिया. 
ढूंढड-पु. पाहा ' ठुंढ. / 
दूठा-वि. फांदया व पानें नसलेलें (झाड), 

थोटा (मनुष्य), लुब्ठापांगढा. 
ढू सना-दूसता-कि.स. ठांसून भरणें, चापून 
ठेंगना-वि. ठेंगणा. [ खाणें, खुपसणें, कोंबणें. 
ढेंगा-पु. आंगठा, सोठा, बडगा. 
ठेंगा दिखाना-आंगठा दाखवर्णे, नाकारणें. 
ठेंगर-पु. पशुंच्या गक्लधांतील छोढणें. 
ढेंठी, ठेपी-स्त्री. कापसाचा बोढ्ा (कानां- 

तील), कानांतील मक्त, बुंच. 
ठेकना-क्रि.स. आधार घेणें.-क्रि. अ. थांबर्णे. 
ठेका-पु. मक्ता, ठेका, ठेका, थांबण्याची 

जागा, धक्का. 
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ठेकाई-स्त्री. कापडावरील काठाची छपाई. 
ठेकेदार-पु. मकतेदार. 
ठेगना-क्ि. स. टेकणें, मनाई करणें. 
ठेठ-वि. आरंभ, अगदीं, केवछ, अस्सल, 

शुद्ध.-स्त्री. ग्रामीण भाषा. 
ठेलना-क्रि. स. ढकलणें, धक्का देणें, रेटणें. 
ठेला-पु. सामान वाहून नेण्याची हमालाची 
ठेलाठेल-स्त्री. खेंचाखेच. [हातगाडी, धक्का. 
ठेस-स्त्री. मार, आधात, धक्का, ठेच. 

ठैन, ठैयो-स्त्री. ठिकाण, स्थान. 
ठोंकना-क्रि. स. ठोकणें, चोपणें, मारणें, 

गाडणें, ठोकणें.-सत्री. चोपणी, जमीन 
सपाट करण्याचें काम. 

ठोंगा-पु. कागदाचा एक द्रोण. 
ठोंढ-स्त्री. चोंच, ओं5. 
ठोंढी-स्त्री. टरफल, अफूवें बोंड. [ शब्द. 
ठो-अ, संख्यावाचक शब्दाबरोबर येणारा 
ठोकर-स्त्री. ठेच, जमिनीतून वर आलेला 

दगड, पायानें केलिेला आघात, धक्का. 

ठोकर उठाना-नुकसान सोसमें. 
ठोकर खाना-कष्ट सोसणें. 
ठोकरें खाते फिरना-बेकार फिरणें, 
ठोकराना-क्रि. अ. ठोकर खाणें. 
ठोट-ठ-वि. मूर्ख, नीरस, मंदबुद्धीचा. 
ठोठरा-दि. पोंकछ, रिकामा. 
ठोड़ी-ढ्ो-स्त्री. हनुवटी. 
डोप-पु. थेंब, बिंदु. 
ठोर-पु. एकप्रकारचें गोड पक्वान्न, चोंच. 
ठोल-स्त्री. पाकांतील पुरी. 
ठोला-पु. परत (पाल्ठीव पक्ष्यंना दाणापाणी 
ठोली-स्त्री. थट्टा, उपपत्नी. [ घालप्याबें ). 
ठोस-वि. भरीब, मजबूत, बतठकट.-पु. देष. 

ठोसा-पु. ठोसा. 

ठोहना-क़ि. स. पता छावणें, होधणें. . 
ठोनि, ठौनी-रुत्री. बसण्यायी स्थिति, बस. 

ण्याचा किवा उ्भें राहष्याचा प्रकार, 
ठौर-पु. ठिकाण, जागा, संधि. 
ठौर न आना-जवक्ठ न येणें. 
ठौर न रखना-मारूम पाडणें. [ मरणें. 
ठौर रहना-जागच्या जागीं पड़न राहणें, 
ठौर कुठौर.-अनुचित स्थानीं. 

[ड ] 
डंक-पु. दंश, डंख, 
इंकना-क्रि. अ. गर्जणें. 
डंका-पु. नगारा, ढोलकें, डांगोरा. 
डंकेकी छोटपर कहुना-जाहीरपणें सांगणें, 
डंगर-पु. गुरेंढोरें. [ दवंडी पिटून सांगणें. 
डंगरा-पु. खरबूज. 
डंगरी-स्त्री. लांब काठी, डाकीण. 
इंट (5) ७-पु. डहालढी, देठ (फक, फूछ 

इत्यादीचें ). 
डेंटेया-पु. दटावणारा, घमकावणारा. 
डंटी-स्त्री. पाहा डंठल', 

डंड-पु. सोटा, दंडा, दंड (हाताचा), 
व्यायामाचा एक प्रकार, शिक्षा (दंड), 

डंड कसरत-स्त्री. व्यायाम. [ नुकसान. 
डंडपेल-पहिलवान, कसरत करणारा. 

डंडबारा-पु. कुंपण, आवार. 
(गुल्ली) डंडा-पु. विटीदांड. 
डंडिया-स्त्री. पट॒टे पट्टे असलेलें छूगड़ें, 

गव्हाबी ओंबी.-पु. कर वसूल करणारा. 
डंडी-स्त्री. छडी, दस्ता मूठ, तराजची 

दांडी, फुलाचा फढाचा दांडा किवा देठ. 
-वि. चहाडखोर. 

डंडोरना-क्रि. स. घुंडालणें, हुडकर्णे, 



डंडोत-पु. दंडवत, प्रणाम. चांदवा, विस्तार. 
डंसर--पु. थोतांड, पाखंड, एकप्रकारचा 
डंबरूआ-पु. संधिवात. [ लेला, 
डेंबाडोल-वि,इत्मव्दीत, विचलित, गोंघछ- 
इंस-पु. मोठा डांस, विषारी किड्यांनीं 

डंख मारलेली जागा. 
डकराना-कि, अ. डरकाढ्ठी फोडणें, गरजणें. 
डकार-पु. ढ़ेकर, गर्जना (वाघ, सिंह 

इत्यादि प्राण्यांची ). 
डकार लेना-जाना-गडप करणें. 
डुकारना-क्रि. अ. ढेकर देणें, परद्रव्याचा 

अपहार करणें, डरकाछी फोडणें. 

इफत-पु. डाक, लुटारू, दरवडेखोर. 
डकंती-स्त्री. दरवडा, डाका. 
डग-पु. पाऊल. 
डग देना-भरना-पुढें पाऊल टाकणें. 
डग डगाना-क्रि. अ. डगमगणें, हलणें, 

लटपटणें, थरथरणें. 
डग डोलना-क्रि. अ. डगमगणें, डुलणें. 
डगड़ौर-वि. डब्ठमछीत, लूटपटणारा. 

डगना-क्रि. अ. हलणें, सरकणें, चुकणें, 
. लटपटणें, डकछुमछणें, विचलित होगें. 
डगसगाना-पाहा “ डगडगाना *. 

डुगर-स्त्री. वाट, रस्ता. 
शगरा-पु. रस्ता, गोल आकाराचें सूप. 
डगरना-क्रि. अ. चालू लागणें, रस्ता धरणें, 
डगरिया-पाहा 'डगर'. [हल्हहव्यू चालणें. 
डंगा-पु. नगारा वाजेविण्याची काठी. 
डहना-कि. अ. उसमें राहणें, खिल्न राहणें, 

अडणें. [ बसविपणें. 

बटाना-क्रि. स. भिडविणें, जोडणें, घट्ट 
इट्टा-पु. बूच, गुडगुडी किया नेचा, मेख- 

- र२३४- 
ड्णयू 

डड्ढार-वि. लांब दाढीवाला,वीर .पराकमी. 
डड्ढार-रा-वि. छांब दाढीवाला, ज्ांब 
डढ़ियल-वि. दाढीवाला. |दाढी असलेला. 
डपट-स्त्री. धमकी, वटावणी, घोड्याची 

भरघांव चाल. [ धावगें. 

ड्यूटना-क्रि. स. धमकावणें, भरघांव 
डपोर हां (सं) ख-पु. फुझआरकी मारणारा, 

पोककछ बढाई करणारा,मूखे, बेअकली, 
डफ-पु. डफ (वाद्य). 
डफलना-क्रि. स. डफ वाजवर्णे. 
डफला-पु. डफ. 
डफली-स्त्री. टिमकी. 
डफली बजी राग पहचाना-कारणावरून 

कार्याचें ज्ञान होणें, शितावरून भाताची 
परीक्षा होगें. 

(अपनी अपनो ) डफली अपना अपना राग 
व्यक्ति तितक्या प्रकृति. 

डफलीका राग-अवाच्या सवा बोढणें. 
डफारना-क्रि.आ. आक्रोश करणें, किका- 

व्यथा फोडन रडणें. 
डफाली-पु.डफ किवा ढोल वाजविणारा. 
डफोरना-कि. अ. हांक मारणें, ओरडणें, 
डब-पु. खिसा. 
डबकना-क्रि. अ. टपकणें, ठसठसणें. 
डबकौंहा-वि. अश्रृंनीं डबडबलेला. 
डबगर-पु. चांभार, मोची. 
डबड़बाना-क्रि. अ. डोछे अश्वुपूर्ण होगें. 
डबरा-पु. डबकें, कुंड, हौद. 
डबरिया-स्त्री. डबकें. -वि. डावरा.: 
डबल-वि. दुहेरी, दुप्पट. -पु. ढब्बू पैसा. 
डबलरोटी-स्त्री. पाव. 
ड्योना-क्रि. स. बुडविणें, नाश करणें, 
डब्बा-पु. झांकण असलेला डबा, रेल्वेचा 

इब्बू-पु. मोठे ओगराढें, मोष्ठा झारा.[ डबा. 



डथकना 

डमकला-क्रि. अ. डुंवणें, तिरणें, अश्रूनीं डोल् 
डभकौहा-वि. डबडबलेला. .[ डबडबणें. 
डममकौरी-स्त्री. उडदाचा वडा. 

डमरू-पु. डमरू (वाद्य), या आकाराची 
डमझ सध्य-पु. संयोगीभूमि. [ वस्तु. 
डर-पु. भीति, शंका. 
डरना-क्रि. अ. भयभीत होणें, साशंक होणें. 

डराना-कि. स. भिवविणें, भेदरविणें, 
डरपना-क्रि. अ. पाहा डरना'.[ भेडसावपें. 
डरपोक-वि. भित्रा, भ्याड, भेदरट. 
डरावना-वि. भयानक. 

डरावा-पु. बागुलबोबा, बुजगावणें, भिव- 
विण्यासाटीं सांगितकेली गोष्ट. 

डरिया-स्त्री. डहाल्ठी. 

डरी-स्त्री, सुपारी, सुपारीचें खांड. 
डलू-पु. तुकडा, सरोवर. 
डलना-क़रि. अ. टाकलें जाणें, पडणें. 
डल्वाना-क्रि. स. टाकविणें, घालविणें 

(आंत. ) (करंडी. 
डलला-पु. मोठा तुकडा, मोठी टोपली किवा 
डलिया-स्त्री. करंडी. टोपली. 

डसना-क्ि, स. चावणें, डसणें, दंश करणें, 

डहफना-कि. स. फसवबिणें, लालच दाख- 
विणें.-क्रि. अ. विलाप करणें, किचा- 
छणें, ओरडणें, पसरणें' 

डहकफाना-क्रि. स. गमावृन बसणें, घाल- 
विणें, ठकविणें, लालच दाखविणें.-क्रि. 
अ. फसणें. 

डहुडहा-वि. हिरवें गार, टवटवीत, ताजें, 
नवीन, प्रसन्न, आनंदित 

डहुडहाना-क्रि. अ. टवटवीत होणें, प्रसन्न 
होणें, फुलणें, 

डहना-क्रि. अ. जठणें, देष करणें.-कि. स. 

“ २३५ - काका 

जाछणें, भस्म करणें, त्रास देशें. 
डहरना-क्रि. अ. चालणें, रस्ता धरणें 
डहराना-क्रि. सं. फिरविणें, चालवबियें. 
डहरिया-स्त्री. मार्ग 
डोक-स्त्री. दागिन्याज्या खालीं बसवा- 

वयाचा पत्रा (सोनें, चांदी इत्यादींचा ), 
ओकारी. -पु. डंख, नगारा, 

डाोकना-क्रि, स. ओलांडणें, वमत करणें. 
डाोग-स्त्री. डंका -पु. सघन बन. 
डोगर-पु. मुरेंढोरें, एक नीच जात.-वि. 

डोट-स्त्री. धमकी, दटावणी. [अशक्त, मूर्ख, 
डोटना-क्रि. स. दटावणें, भिवविणें. 
डोड-पु. दंडका, वल्हें, दंड (शिक्षा ), कुंपण, 

रेघ, उंचवटा, गदका. 
डोडना-क्रि, स. दंड करणें. 
डाडा-पु.गदका, वल्हे, सीमा, वु.पण, दंडुका- 

डोडा मेंडा-पु. अत्यंत स्नेह, बेबनाव 
डोडी-स्त्री. दांडी (तराजू, झोपाक्ा इत्या- 
दीची ) डहालछी, नावाडी, सरक्ष रेषा 
डोवरा-पु. पुत्र, मुलगा. [डोली, सीमा. 
डावाडोल-वि. डलछमछीत, अस्थिर. 
डाइन-स्त्री. डाकीण, जिची दृष्ट पडल्यातें 
मु मरतात जशी स्त्री, कुरूप व भयंकर 

डाक-पु. लिलावाची बोली, टपाल, पोस्ट. 
“स्त्री. वमन्. 

डाक बेठाना-लगाना-प्रवास लव॒कर 
होण्याकरितां टप्या टप्यावर बाहन 
(जनावर) बदलण्याची व्यवस्था करणें. 

डाकखाना-घर-पु. पोस्ट ऑफिस. 
डाकगाड़ों-स्त्री. मेलगाडी, टपालगाडी. 
डाकना-क्रि. अ. वांती करणें. -क्रि. स. 
डाका-पु. वाटमारी. लोलांडणें. 
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डाकाजसी-स्ज्ी. वाटमारी. डावरा-पु. मुलूया. 

डाकिल-स्त्री, डाकीण, कालीदेवीच्या | डासना-क्ि. स. आंधरणें, चावसें. 

गणांतील एक पिशाचिती. डासनो-स्त्री. बाज, खाट. 
डाक्षिया-पु. पोस्टमन. डाह-स्त्री. ईर्षा, मंत्सर. 
डाकी-वि. खादाड़. डाहना-क्रि. स. सतावणें, त्रास देणें, 
डाक्-पु. लुटारू. डिगर-पु. गलेलठठ मनुष्य, बदमाश, दुष्ट, 
डाल-पु. पलाश (झाड). 
डागा-पु. नगारा वाजविष्याची टिपरी. 
डाट-स्त्री, धमकी, दटावणी, टेक, छिद्र बंद 

करण्याची वस्तु, बच 
डाटना-क्रि. स. दाबणें, दडपणें, धमकावणें 

टेकण छावणें, ठासून भरणें, खूप 
 जेवणें, बूच लावणें, भिडविणें 

डाढू-स्त्री. दाद 
डाढुता-क्रि, स. जाछणें, आग लावणें. 
डाढडा-स्त्री. आग, दावानऊ, विस्तव, 
डाढ़ी-स्त्री. दाढी, हनृवटी. [दाह, ताप 
डाबर-पु. डबकें, लहान तल्ें, गढूछ पाणी, 

हात धुण्याचें भांडें 
डाभ-पु. कुश, दर्भ, आंब्याचा मोहर, 

ओला नारत. 
डासर-पु. डांबर, घामधूम, थाटमाट, 

चमत्कार, गोंद, एक प्रकारची मधमाशी.- 
डामल-स्त्री. हतपारी, काछभापाण्याची 
डार्थेडापें-अ. वणवण. [ शिक्षा. 
डायन-स्त्री. डाकीण, हडछ, कुरूप स्त्री. 
डार, डाल-सत्री. डहाछी, फांदी, तलवारीचें 

पातें, परडी, टोपली, कंदील रूटक- 
विष्याचा खिल्ा. 

डाऊता-कि. स. घालणें, मिसत्कणें, टाकर्ें, 
फेकणें, ओतणें चिन्ह करणें, पसख्न 

. ठेवर्णे, घुसविशें, सोपविशें. 
डासी-स्त्री. परडी, टोपली, डहालछी, भेट. 

शुलाम, लोठणें (गुरांत्या गछुबांतीरू), 
डियल-वि. नीच, दुष्ट.-स्त्री. भाट, चारण 

इत्यादीची काव्य भाषा. 
डिब-पु. हलकल्लोक, दंगाघोषा, कोशांतला 

किडा, अंडें, फुप्फुस, प्लीहा, मूत्राशय, 
गर्भाशय, पानथरी, चेंडू, भयानें 
ओ रडणें. 

डिभ-पु. मूल, मूर्ख, थोतांड, अवर्डंबर, गये. 
डिगता-क्रि. अ. विचलित होणें, डगमगणें, 
डिगरी-स्त्री. हुकुमनामा, पदवी. 
डिसलाना-क्रि. अ, पाहा डगमगाना 
डिगाना-क्रि. स. विचलित करणें. 
डिग्गी-स्त्री. तब्ठें, साहस, धैर्य. 
डिठार, डिठियार-वि. सुचविणारें. 

डिठोना-पु. तीट(दृष्ट लागूं नये म्हणून 
लावलेली ) , 

डिढाना-क्रि. स. दृढ़ करणें. 
डिबिया, डिब्बी-स्त्री. डबी 
डिब्बा-पु. डबा, रेल्वेचा डबा, लहान 

मुलांच्या बरगडधा दुखंपण्याचा रोग 
डिमगना-क्रि. स. मोहन टाकणें, फसविणें 
डिसडिसो-स्त्री. डुगडुगी नांवाचें वाद्य- 
डॉग-स्त्री, फरुशारकी, शेखी, आत्मश्लाघा.- 
डॉग सारता-होकना-शेखी मिरवियें. 
डीठ,डोठि-स्त्री. दृष्टि, नजर, समजूत, ब॒द्धि. 
डीठना-क्रि. अ. दिसणें.-क्रि. स. दाखविर्णे 

दृष्ट लावणें. 
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डीठवंध-पु. नजरबंदी, जादूगार- 
डोमडाम-स्त्री. डामडोौल, थाटसाट. 
'डील-पु. उंची (शरीराची ), आकार, ठेवण. 
डोलडोल-शरी रयष्टी; बांधा, ठेवण. 
डीह-पु. वस्ती, ओसाड गांवाचा पडका 

उंच भाग, ग्रामदेवता 
डुक-पु. गुदा, तडाका 
डुकर-रा-पु. म्हातारा, जीर्णे 
डुगड॒गी, ड्ग्गी-स्त्री. दवंडी, दवंडीचें ढोलकें. 
डुपट्टा-पु. उपरणें, पांघरूण. 
डुबको-स्त्री. बुडी, सांडगा. 
ड्बाना-क्रि. स. बुडविणें, नष्ट करणें. 
(नाम या लुठिया) डुबाना-प्रतिष्ठा बुडविणें. 
डुबाब-पु. बुडण्याइतकी पाण्याची खोली. 
'डबोना-कि. स. पाहा डुबाना 

डुरियाना-क्रि. स. दावे बांधणें, लगाम 
लावपें [ फिरविणें, भटकविणें 

डुलाना-क्र. स. चालविणें, हालविणें 
ड्गर-पु. टेकडी, उंचवटा, डोंगर. 
डूगा-पु. चमचा, होडी, दोरीचा बिडा. 
डुडा-वि. शिंगमोडकें, भुंडा. 
ड्बना-क्ि. अ. बुडणें, मावत्णें, नाश 

पावणें, मग्न असणें, गढ़न जाणें, 
तन्मय  होणें. [ गढ्या खाणें. 

डूबना उतराना-काछजींत पडणें, ग्रटां- 
डेंग-पु. हंडा. हि 
डेंडहा-पु. पाण्यांतला सर्प. 
डेंढू-वि. दीड (दार असणें. 

डेढ़ इंटकी मसजिद बनाना-एकांडा शिले- 
डेढ़ चावलफी खिचड़ी पकाना-स्वतः:च्या 

मताला जास्त महत्व देणें. 
डेड्रा-वि. दीडपट, [ निवासस्थान- 
डेरा-पु. तंबू, पडाव, मुक्काम, ताफा, घर, 
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डेरा कूच होना- प्रस्थान ठेवणें 
डेरा डालता-मृक््कास करणें, वस्ती करणें 
डेल-पु. घुबड, गोटा, दगड, 
डेला-पु. डोछचाचें बुबुत्ठ, पक्षी झांकण्या 

ची टोपली. -स्त्री. रबी पिकासांठीं 
नांगरलेली जमीन. 

डेबढ़ा-वि. दीडपट. -पु. दिडकीचा पाढा. 
डेवढ़ी-स्त्री.देवडी, फाटक, प्रवेशद्वा र, पडवी, 
डेना-पु. पक्ष्याचे पंख. [ ओसरी, उंबरठा. 
डोंगर-पु. उंचवटा, डोंगर. 
डोंगा-पु. होडी, नाव: 
डोंगो-स्त्री. लहान होडी. [बोंड. 
डोंडा-पु. वेलदोडा, काडतूस, कापसातें 
डोंडी-स्त्री. अफूर्चे बोंड, चोंच. 
डोई-स्त्री. लांकडी मूठ किवा दांडा 

असलेली मोठी पत्ठी 
डोकरा-पु. म्हातारा, पिता. 
डोकिया, डोकौ-स्त्री. लाकडाची लहान 

वाटी (तेल, उठणें, इ. ठेवण्यासाठीं) 
डोब, डोबा-पु. बुडी, डुबकी. 
डोबसा-क्रि. अ. बुडणें, भिजणें. 
डोस कौआ-पु. डोमकावत्ठा. 
डोस, डोसड़ा-पु. डोंब, भंगी, एका जातीचे 

मुसलमान गवई. 
डोमीन, डोमीनी-स्त्री. भंगीण, डोंबाची 
डोर-स्त्री. जाड दोरा. [ बायको. 
डोरा-पु. दोरा, धागा, डोछबांतील' लाल 

शिरा, तलवारीची घार, पढी, प्रेम 
बंधन, प्रेमपाश, रेघ. [िणें. 

डोरा डालना-प्रेमाच्या जाल्ठधांत अडकवून, 
डोरिया-पु. रंगीत व जाड विणीच्या 

रेघांचें कापड, एक प्रकारचा बगढ्ा: 
डोरियाना-क्ि. स. पाहा 'डुरियाना.' 



डोरी न गे३८ ह्व 

डोरी-स्त्री. दोरी, पाश, बंधन, दांडी | ढंग-पु. ढव, पद्धत, तत्हा, प्रकार, रचना, 
असलेलें भांडें किवा चमचा. [करणें. 

डोरी ढोली छोड़ना- मोकल्ठीक देणें, दुलंक्ष 
डोरे-अ. सह, बरोबर. | पालखी. 
डोल-पु. पोहरा, झोपाकछा, दिदोछा, डोली, 
डोलचो-स्त्री. लहान बादली, पोहरी. 

डोलडाल-पु. हिडणें, फिरणें, शौचास जाणें. 
डोलना-क्रि. अ. हालणें, डोलणें, सरकणें, 

बाजूछा हटणें, डक्मछ्णें. 
डोला-पु. मेणा, झोका, पेंग. 
डोला देना-राजास आपली मुलगी भेट 

म्हणून अर्पेण करणें, मुलीछा वरगृहीं 
नेऊन तिचें लग्न लावणें. 

डोला रूाना-मुलीछा सासरीं पोहोंचवियें. 
डोलाना-क्रि. स. डोलविणें, हलविणें, दूर 

डोलो-स्त्री. पालखी, डोली.. [करणें. 
डोही-स्त्री. पाहा 'डोई.' 
डॉकना-क्रि. अ. हंबरणें. 
डॉडी-स्त्री. दवंडी, डांगोरा. 
डॉरू-पु. डमरू, 
डोआ-पु. लाकडी चमचा, डाव. 
डौल-पु. चौकट, सांपव्ठा, आकार, रचना, 

घाट, ढब, बनावट, युकिति, रंगढ़ंग, 
लक्षण. [प्रयत्न करणें. 

डौल बांधना, डोल रूगाना-युक्ति काढणें, 
ड्योढ़ी-वि, दीडपट. -स्त्री. देवडी, 

दरवाजा, फाटक. 
ड्योढ़ीदार-पु. भग्या, पहारेकरी. 
डोढ़ीवान-पु. पहारेकरी. 

[ढ़] 
ढेंकना-क्रि. स. झांकणें, रूपविणें, 
ढंख-पु. पत्ठस. 

घडण,बनावट, युक्ति, उपाय, वागणुक, 
वतन, ढोंग, बहाणा, लक्षण, स्थिति, 
दशा... [ साधनाला अनुकूल होणें. 

ढंग डालना, ढंगपर चढ़ना- अभिप्राय 
ढंग बेठना, ढंग लगना-युक्ति लागू पडरणें. 
ढंग लछाना-फ़ि. स. लवंडणें. 
ढंगी-वि. चतुर, धूर्त, कावेबाज: 
ढेंढोर-पु. ज्वाला. 
ढेंढोरची-पु. दवंडी पिटणारा. 
ढेंढोरना-क्रि. स. धुंडाछणें, हुडकून काढणें. 
ढेंढोरा-पु. दवंडी, ढोलकें, घोषणा. 
ढंढोरिया-पु. दवंडी पिटणारा. 
ढेंपना-क्रि. अ. झांकलें जाणें. -पु. झांकण. 
ढ-पु. मोठें ढोलकें, कुत्रा, आवाज, ध्वनि, 

कुआ्यावें शेपूट, सं, निर्गण परमेश्वर, 
ढई-स्त्री. धरणें, धरून बसणें. [| मूर्ख. 
ढकना-क्ि. अ. पाहा 'ढपना. 
ढका-पु. मोठा ढोल, धक्का. 
ढकेलना-क्रि. स. ढकलणें, धक्का देखें. 
ढकोसना-क्रि. स. ढोसणें, एकदम बरेंचसें 
ढकोसला-पु. थोतांड, ढोंग, [पिणें. 
ढकक््क-पु. झांकणें, धर्मशाक्व मठ इत्यादि. 

-स्त्री. मोठा नगारा. 
ढक्कन-पु. झांकण. 
ढक्का-पु. मोठें ढोलकें. 
ढचर-रा-पु. तंटा, बखेंडा, पाखंड, थोतांड. 
ढड़्ढा-वि. अवाढ्व्य.-पु. सांपका, चौकठ, 
ढनसनाना-क्रि. अ. लवंडणें. [ थोतांड- 
ढपना-क्रि. अ. झकिलेलें असणे. -पु. झांकण. 
ढप्पू-वि. फार मोठा. 
ढब-पु. ढब, तत्हा, पद्धत, बनावट रचना, 

घडण, उपाय, युक्तित, संवय- 
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हबपर चदुना-काम साधण्याच्या स्थितीत 
असणें. [रत इत्यादि). 

ढयना-क्रि. अ. उध्वस्त होणें, पडणें (इमा- 
हरकना-क़ि. अ. लबंडणें, सांडणें, ढकणें, 

ओसडणें, निजणें. [बांबूचें नव्ठकांडें. 
ढश्का-पु. जनावरांना औषध पाजपण्याचें 
हश्काना-क्रि. स. ओतण्णें, सांडणें, 
हरकी-स्त्री. कापड विणण्याचें एक हत्यार- 
ढरना-क्रि. अ. पाहा ढलना. [गरति. 
ढरनी-स्त्री. पतन, दया, मनाची प्रवृत्ति, 
ढरहराना-क्रि.अ. कलंडणें, वांकणें, सरकणें. 
हर्रा-पु. तन््हा, युक्ति, वर्तणूक, मार्ग, 
छहलकना-क्रि. अ. सांडणें, लवंडणें, सरणें, 

खालीं बाहणें. 

इलका-पु. डोछथांतून पाणी वाहण्याचा 
हलना-क्रि. स. पाहा ढलकना. [| रोग: 
ढलबो-वि. साच्यांत बनविलेलां, ओतीव. 
हलवा लोहा-पु. ओतीव लोखंड. 
ढलवाना-क़रि. स. सांच्यात ओतविणें. 
ढलान-स्त्री, उतार, उतरण- 
ढलाना-क्रि, स. पाहा ढलवाना-' 
ढलत-पु. ढारू घन लढणारा. 

डवरी-स्त्री. नाद, छंद. 
ढहना-क्रि. अ. पाहा ढयना. 
ढहरी-स्त्री. घागर (मातीची ), उंबरठा. 

ठहवाना-क्रि. स. जमीन दोस्त करणें, 
पाडणें (भित, घर इ.). 

ढहाना-कि, से. पाहा ढहवाना.' 

ढोकना-क्ि. स. झांकणें, आच्छादणें. 
ढोचा-पु. सांगाडा, चौकट, सांपढा 

(हाडांचा), सांचा, घडण, प्रकार, तन्हा. 
ढोपना-क्रि. स. झांकणें, आच्छादणें, 
डेसना-क्रि. स. खोकणें, ढास लागणें, 
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ढाई-वि. मडीच...[ शिलेदारी करनणें. 
ढाई चावलूकी खितेड़ो पकाना-एकांडे 
ढाई रत्तोका सिजाज बताना-आपस्याध 

गुर्मीतः असणें. 
ढाक-पु. पकछस, लढाईचा ढोल. 
ढाकके तीन पात-सर्वदा एक समान. 
ढाड़-ढ-स्त्री. डरकाछी, गर्जना, किकाढी- 
ढाड़ सारकर रोना-किकाछी फोडणें, हेल 

कादून रडणें. 
ढाढस-पु. धीर, आइवासन, घाडस. 
ढाढ़ी-पु. गाणात्यांची जात. 
ढान-पु. आवार. 
ढाना-क्रि. स. पाहा ढहाना'. 
ढाबर-विं. मठछकट, गढ़ूल- 
ढाबा-पु. पडवी, उपहारगुह. 
दामक-पु. ढोलक्याचा[ आवाज, 
ढार-स्त्री. सांगाडा, रचना, उतार, मार्ग, 
ढारना-क्रि. स. पाहा 'ढालना' 
ढारस-पु. पाहा ढाढ़स'- 
हाल-सरत्री. ढाल, उतार, प्रकार, 

ढालना-क्रि. स. ओतग्ें (सांच्यांत), लवंडणें, 
दारू पिणें, विकणें, टोमणा मारणें. 

ढालवा-वि. उतरता, 
ढालिया-पु. सोनार, तांबट. 

ढालू-वि. उतरता. 
ढासना-पु. टेकू, तबया. 
ढाहना-क्रि. स. पाडणें, जमीनदोस्त करणें, 

डिढोरना-क्रि, स. घुसल्ूणें, हात घालून 
शोधणें. 

ढिढोरा-पु. डांगोरा, दवंडी, दवंडीचें ढोलकें, 
ढिग-अ. जवल. -स्त्री. किनारा, कपडच्ाची 

किनार. निलंज्जपणा. 

ढिठाई-स्त्री. फाजीकू घधाडस, उद्धटपणा, 



डिबरे 
डिंबरी-स्त्री. चिमणी (दिवा), पेचां्े 
दिलाई-स्त्री. ढिलेपणा, आस. [झांकण. 
दिछाना-क्ि. स. सैल करविणें. 
ढींमर-पु. धष्टपुष्ट माणूस. 
ढीट-स्त्री. रेष. [करणारा. 
ढीठ-वि. घाडसी, उद्धट, अनुचित साहस 
ढीस, ढीमा-पु. दगडाचा मोठा तुकडा, 

भातीची पिडी. [सैलूपणा, ऊ. 
दोल-स्त्री. ढिलाई, शिथिलता, सुस्ती 
ढोल 'देना-सवलत देणें, फूस देणें. 
ढोलना-क्रि. स. मोकढ्ें सोडणें, सैल करणें, 

ढिलें करणें. [पातलछ, शांत, मंद. 
ढोला-वि. सैल, पोकत्ठ, लेचापेचा, बावत्धट, 
ढोली मख-विषयी दृष्टि. 
दोह-पु. टेकडी. 
बुंढ-पु. उचल्या, ठक. 
दुंढना-क्रि. स. शोधपणें. [भिरव. 
दुंढपाणि-पु. महादेवाचा एक गण, दंडपाणि 
दुंढवाना-क्रि. स. तपास काढविणें, पत्ता 
दुंढिराज-पु. गणपति. [ छावणें, 
दुंढिया चढ़ाना-मुसक्या बांघणें. 
ढुंढी-स्त्री. मुसकी, दंड. 
इकना-क्ि. अ. घुसणें, एकदम हल्ला चढ- 

विणें, तुटन पडणें, कांहीं ऐकण्यासाठीं 
किवा पाहण्यासाठीं लपून बसणें. 

ढुटौना-पु. पोरगा. 
दुश्हुरी-स्त्री. पाऊलबाट, बंधान्याच्या 

कड़ेची वाट, लूवंडण्याची क्रिया. 
दुर्ना-क्रि. अ. लवंडून वाहणें, डछमकणें, 

हेलकावे खाणें, कलंडणें, कल असणें, 

दुर्रा-स्त्री. परायबाट. [प्रसन्न होणें. 
दुलकाना-क्रि, स. कलंडविणें. 
ढुलता-फ्ि. अ. पाहा दुरना'. 

हा] २ 'है0 ७« ढंमी 

दुल्मुल-वि. पडखाऊ, डब्ठमछीत. [मंजरी, 
दुलवाई-स्त्री. हमाली, भोशें वाहण्पाची 
दुलूवाना-क्रि, स. ओझें वाहविणें. 
दुलाना-कि. स. सांडविणें, करूंडविणें, 

पाडणें, प्रसन्न करणें, प्रवृत्त करणें, 
हालविणें, चारूविणें, लिपणें, ओझें वाह- 

दूढता-क्रि. स. हुडकणें, धुंडालणें. [ बिणें, 
दूढवाना-क्रि. स. हुडकविणें, तपास 

करविएणें. 
दूँ ढिया-पु. एक प्रकारचा जैन साधु. 
दूसर-पु वाण्याच्ी एक जात. 
ढृह, ढृहा-पु. ढीग, टेकाड, उंचवटा. 
ढेंक-स्त्री. नदीकांठचा एक पक्षी. 
ढेंकली, ढेंकी, ढेंकुली-स्त्री. शेतीकरिता 

विहिरीतून पाणी काढण्याचें एक यंत्र, 
भात कृठण्याचें यंत्र, कोलांटी उडी. 

ढेंढ-पु. कावकछा, एक नीच जात, मूर्स, 
कापसाचें बोंड. 

ढेंढर-पु. वडस (डोल्घांतील). “ 
ढेंढी-स्त्री. शेवरीचें बोंड. 
ढेर-पु. ढोग, रास.-वि. ज्यास्त- 
ढेर करना-मारून टाकणें. 
ढेर होना-पड़ून मरणें, अतिशय थकर्णें. 
ढेरसा-वि. कितीतरी. 
ढेरा-पु. सुतत्दी विणण्याची फिरकी. 
ढेरी-स्त्री. ढीग. 
ढेलबॉास-स्त्री. गोफण. [प्रकारचा तांदुक- 
ढेला-पु. गोटा, लहान दगड, ढेकृठ,, एक 
ढेलाचौथ-पु. गणेशचतुर्थी ( भाद्रपद शु. ४). 
ढेया-स्त्री. आडिसरी (२॥ शेर), अडीच- 
ढोंका-पु. सुछका, धोंडा. [कीचा पाढा. 
छोंगबाज्ी-स्त्री. पाखंड, थोतांड. 
ढोंगी-वि. पाखंडी. 



होंढ. 

ढोंढ-पु. कपागी, अफू क्यरेचें बोंड, कली. 
ढोंढी-स्त्री. बेंबी. 
ढोटा,ढोटौना-पु. मुलगा. [निर्वाह करणें. 
ढोना-क्रि, स. ओझें वाहणें, उचलणें, 

ढोरना-कि. स. सांडणें, हलविपणें. 

ढोरू-पु. कानाचा पडदा, ढोल. 

ढोलके भीतर पोल-मोठें घर पोकछ वासा. 
ढोलक-स्त्री. ढोलकें. 
ढोलकी-स्त्री. लहान ढोलकें, 
ढोलन-स्त्री. गाणारी एका जातीची स्त्री. 
ढोलना-पु. खडी दाबण्याचा रूछ.-क्रि. से. 
ढोलनी-स्त्री. पाछ॒णा. [ओतणें, डोलूविणें. 
ढोला-पु. सडलेल्या वस्तृंत पडलेली कीड, 

सीमेची खूण, शरीर, प्रिय, एक प्रकारचें 
गार्णें. 

ढोलिया-पु. ढोलक़ें वाजविणारा, पलंग. 
ढोली-स्त्री. २०० पानांची गड़डी, थदूटा, 
ढोब-पु. भेट, नजराणा.[गाणारी एक जात- 
ढेंकन-पु. लांच. 
ढौंचा-पु. साडेचारचा पाढा- 
ढाँसना-क्रि. अ. हर्षध्वनि करणें. 

[ण] 
ण-पु. बुद्ध, दागिना, निर्णय, ज्ञान, शिव, 

दान, थाणी ठेवण्याची खोली.--वि. गुण 
रहित. 

जगण-पु. दोन मात्रांचा एक गण. [ मंत्र. 
णमोकारमसंत्र-पु. जेन धर्मात एक प्रधान- 

[त] 
तंग-पु. खोगीर आवलून बांघण्याची 

तंग कसणी, चामंड्याचा पट्टा: 
-वि. संकुचित, आंवललेला, पक्का, 
कष्टी, आसलेला. 

हि. म. को... १६ 
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तंग आना. या होना-थकून जापें, कंटालयें; 
तंग करना-त्रास देणें, [वासमें: 
(हाथ) तंग होना-पैशाची टंचाई असभें: 
तंगल्ययाल-वि. क्षुद्र विचारांचा- 
तंगदस्त-वि. गरीब, कंजूष. 
तंगदिल-वि. कंजूष, क्षुद्र विचारांचा. 
तंगहाल--वि. गरीब, संकटश्रस्त. 
तंगी-स्त्री. गरीबी, दुःख, अरुंदपणा; 
तंज्-पु. टोमणा. [कमतरता: 
तंज्ेब-स्त्री. तठम मलमल. - 
तंड, तंडब-पु. तांडव नृत्य. 

तंत-पु. तत्व, तंतु, संतुवाद्य, क्रिया, तके- 
शास्त्र, इच्छा. -वि. बरोबर वजनावा: 
«स्त्री. आतुरता- 

तंतमंत-पु. जादुटोणा, मंत्रतंत्र. 
तंतरी-पु. तंतुबाद्य वाजविणारा. 
तंति-स्त्री. गाय, दोरी, दावण.-पु. कोष्टी. 
तंतु-पु. दोरा, संतति, यज्ञपरंपरा, वंश 

परंपरा, तार, कोढ्चाचें जाढें. ' 
तंतुबाय-पु. कोष्टी, विणकर. 
तंत्री-स्त्री. वाद्याची तार, शीर (धमणी, 

निवठा)) दोर, तंतुवाद्य, वीणा: 
तंदरा-स्त्री. तंद्री, गंगी... [-पु. वादक.' 
तंदुरुस्त-वि. निरोगी, निकोप. 
दुरुस्ती-स्त्री. आरोग्य, निरोगीपणा, . 
तंदुल-पु. तांदुछ- [ स्वास्थ्य. 

तंदूर-पु. एक प्रकारची पंजाबी चूलः 
(भाकरी भाजण्याची), गोल भटटी. 

तंदूरी-वि. तंदूरी भट्टीत तयार झालेली. 
तंदेही-स्त्री. प्रयत्न, परिश्रम, सूचना. 

तंबा-पु. सैल विजार. 
तंबाकू-पु. तंबाख्. 
तंबिया-पु. तांब्याचें लहान तसराढें. 



तंबोह . 

तंबीह-स्त्री. शिकवण, उपदेश, ताकीद, 
तंबू-पु. तंब, डेरा. : [ तंबी. 
वंब्रखी-पु. तंबोरा वाजविणारा. 
तंब्रा-पु. तंबोरा. 
तंबूल-पु. पान. 

तंबोली-पु. तांबोछी. 
तअज्जुब-पु. आइचर्य, 
सक्न-पु. व्यंग. 
तअम््युन-पु. नेमणूक. 
तअल्ल॒क-पु. संबंध, नातें. 
तअल्लुका-पु. तालुका, मोठी जमीनदारी. 
तअल्लुक्दार-पु. तालुकदार, मोठा जमीन- 
त॒म्नस्सुब-पु. पक्षपात, धर्मांघता. | दार. 
तआरूफ़-पु. ओछख. 
तआला-वि. सर्वश्रेष्ठ, 
तइयो-अ. तरीदेखील, तरीसुद्धां. 
तई-प्रत्य. शीं, छा. -अ. साटीं, करितां. 
तई-स्त्री. उथलू कढई. 
सउ-अ. तेब्हां, त्यावेढीं. 

त्तऊ-अ. तरीसुद्धां, तथापि. 
सक-अ. पर्यंत. -स्त्री. टक, नजर. 

तकदसा-पु. अंदाज, एकाद्या कामाची 
तक़दीर-स्त्री. नशीब. [पूर्व तयारी. 
तक़दीरवर-वि. भाग्यवान. 
तकन-स्त्री. दृष्टि. [घेणें, टक लावून पाहणें. 
तकना-क्रि. अ. पाहणें, शरण जाणें, आश्रय 
सकबीर-स्त्री. ईश्वरस्तुति, एकादाला 
«» दिलेला मोठेपणा, अल्लाहो अकबर 
तकब्बुर-पु. गये, अभिमान.. [म्हणणें. 
तकसा-पु. पदक. 
तकमील-स्त्री. पूर्णता. 
सकरार-स्त्री. हुज्जत, विवाद, तंटाबखेडा. 
तक्रीब-स्त्री. सामिप्य, एकादें शुभकाये 

जिम शर४ष२ ब्ज्क 
लत 

(जसें शादीकी तकरीब ), साधना. ' 
तक़रीबन-अ. बहुतकरून, जवछजवछ: . 
तक्वरीर-स्त्री. व्याख्यान, संभाषण, 
तक़री रन्-अ. तोंडों, बोलन. 
तक़रीरी-वि. तोंडीं, वादग्रस्त, 
तक़रूर-पु. नेमणूक, नियुक्ति. 
तक़रूंरी-स्त्री. नेमणूक. 
तकरूा-पु. टकव्ठी, दोर बल्ठण्याचें चाक- 
तकली-स्त्री. चाती, टकछी. 
तक़लीद-स्त्री. नक्कल, अंधानुकरण, 
तकलीफ़-स्त्री. दुःख, संकट. 
तकल्लुफ़-पु. शिष्टाचार. 
तक्रब्ा-पु. सदाचार. 
तक़वियत-स्त्री. सामर्थ्य, समर्थन. 
तक्रसीम-स्त्री. भागाकार, विभागणी. 
तक़स्तीर-स्त्री. कमतरता, उणीव, चूक- 

भूल, अपराध, दोष. 
तक़ाज्ञा-पु. तगादा, उत्तेजन, 

धेतलेलें काम कराबयास सांगणें. 
तकान-स्त्री. दमणें, थकणें. 
तक़ादी-स्त्री. तगाई. 

तकिया-पु.उश्ी, तक्क्या, विश्वांतीची जागा, 
आधार, फकीराची राहण्याची जागा. 

तकियाकलाम-पु. संवयीमढें तोंडांतून 
वारंवार निधणारा निरथेक शब्द. 

तकुआ-पु. पाहा तकला./ 
तब्बफ़ीफ़-स्त्री. कमीपणा, 
तखसीनन्-अ. अदमसें. 
तख्नमीना-पु. अंदाज, अनमान. 
तखलिया-पु. एकांत जागा. 
तखसीस-स्त्री. विशेषता. 
तख्ान-पु. सुतार, 
तहत-पु. सिहासन, खुर्ची, चौरंग. 

वचन 



असद्तताऊस' 

तहतताऊस-पु. मयूरासन- 
तस्तनशीन-वि. सिंहासनारूढ. 
तदतपोह-पु. चोरंगावर अंधरण्याची चादर. 
तह्तबंदी-स्त्री. छाकड़ी फल्यांची भित. 
तख्ता-पु. लांब व रुंद फव्ठी, तक्तपोशी, 

तिरडी, वाफा, कागदाचा ताव. 
तख्ता हो जाना-आखडगणें. 
तछती-स्त्री. लहान लाकंडी फढ्ी, पाटी. 
तगड़ा-वि. घट्टाकट्टा, चांगला व मोठा. 
तगड़ी-स्त्री. करगोटा, घुंगुर. -वि. 
तग्नमा-पु. पदक. [ घट्टीकद्टी. 
तगय्युर-पु. बदल, मोठा फेरफार. 
तगा-पु. सूत, दोरा, धागा. 
तगाई-स्त्री. शिवणावत्ठ. 
तगादा-पु. पाहा  तकाज़ा.' 
तगाना-क्रि. स. धांवदोरा भरणें. 
तगाफुछ-पु. उपेक्षा, 
तगार-री-पु. इमारतीच्या कामाकरितां 

चुना वर्गरेचें मिश्रण करण्याची जागा, 
घमेलें, उख्लठ गाडण्याचा खछगा. 

तगीर-पु. परिवर्तन, बदल. 
तगीरी-स्त्री. परिवततंन. 
तग्य-पु. तज्ञ, तत्त्वज्ञानी, [करणें. 
तचना-क्रि. अ. तापणें, वाईटकामी व्यय 
तचाना-क्रि. स. तापविणें, दु:खी करें. 
तच्छिन, तत्क्षण-अ. ताबंडतोब. 
तज-पु. एक औषधी वनस्पति, सोड- 
तज्ञकिरा-पु. वर्णन, चर्चा. 
तजन-पु. त्याग. 
ततजना-कि. स. त्यागणें, टाकणें. 
तजम्मुल-पु. शूगार, शोभा. 
तजरबा-पु. अनुभव, प्रयोग. 
तजरबाकार-पु. अनुभवी, व्यवहारकुशलू. 

» रेडंडे ० 

तजलल्ली-सरत्री. प्रकाश, चमक, त्र पर्वत 
यर हजरत मूसाला दिसलेलें दिव्य तेज. 

तजवीज्ञ-स्त्री. मत, निर्णय, निकाल; 
तजाबुद्ध-पु. मयदिचें उल्लंघन. [बंदोबस्त: 
तजुरबा-पु. अनुभव, समजून घेण्याकरितां 

केलेली परीक्षा: 
वज्जार-पु. 'ताजिर.चें अ. वचन. 
तज्ञ-वि. ज्ञानी, तत्त्वज्ञानी- 

तट-पु. शेत, प्रदेश, किनारा.-अ. जवत्- 
तटका-वि. ताजें, नवें, कोरें, 
तदनी-स्त्री. नदी. 

तटस्थ-वि. किनायावर राहणारा, जब 
राहणारा, निरपेक्ष, उदासीन.- 

तटस्थता-स्त्री. तठस्थपणा.- 

तदी-स्त्री. दरी, नदी, जंगल, किनारा, 
समाधी, शेत, कडा. 

त्तड़-पु. पक्ष, दुफठी, एकादी वस्तु आपट- 
तड़क-स्त्री. भेग, तडा. [ ल्याचा आवाज, 
तड़कना-क्रि, अ. तडकणें, भेग पडणें, 

उकरूणें, राग्रावणें, उडया मारणें, 
तड़कभड़क-स्त्री. थाटमाट, वैभव. 

तड़का-पु. सकाछ, प्रातःकाछ, फोडणी. 
तड़काना-क्रि. स. भेग पराडणें, तडाडणें, 

समोठा आवाज करंणें. 

तड़तड़ाना-क्रि. अ. तडतड शब्द होणें, 
-क्रि, स. तडतड शब्द करणें. 

तड़प-स्त्री. तडफड, गर्जना, चमक. 

तड़पना-क्रि. अ. तडफडणें, तत्ठमढणें; 
ग्जेना करणें. 

तड़पाना-क्रि. स. सतावणें, कष्ट देणें, 
तड़फड़ाना-क्रि. अ. तड़फडणें, 

तड़बंदी--स्त्री. समाजांत किया जातोंत 
निरनिराछे विभाग बनविशें, 



सड़ाक 

हड़ाक-अ. झटपट, थाईनें.-सत्री. जोराचा 
आवाज. 

वड़ाकफडाक-तांतडीनें, झटपट, लवकर. 
तड़ाका-पु. जोराचा आवाज.-अ. झटपट. 
तड़ाग-पु. तलाव, कमढें असलेला तलाव. 
तड़ाबा-पु. कपट, बाह्य देखावा, बाहेरील 
तड़ित-स्त्री. वीज. [ भपका. 

तड़ी-स्त्री. थप्पड, कपट, बहाणा. 
तत्-पु. परमात्मा, वायु.-सर्वे. त्या (जसें- 

तत्सदृश-त्यासारखा ) . 
तत-वि. तप्त उष्ण.-पु. वायु, विस्तार, 

पिता, पुत्र, तंतुवाद्य. 
ततताथेई-स्त्री. नृत्याचे बोल. 
ततसार--स्त्री. भट्टी, शेगडी. 
तताई-स्त्री. आंच, उष्णता. 
ततारना-क्रि. स. गरम पाणय्यानें चुजें. 
ततैया-स्त्री. गांधीलमाशी, लवंगी मिरची, 

गर्दी.-वि. जलूद, कष्टकारक, चपत्ठ. 
तत्काल-अ. ताबडतोब. 
तत्कालीन-वि. त्याचवेल्चा. 
तत्त-पु. पाहा “तत्त्व. 
तत्ता-वि. गरम, उष्ण. 
ततिमा-पु. परिशिष्ट. 
तत्तोथंबो-पु. मनोरंजन, भांडखोर माण- 

सांता शांत करण्याची क्रिया. 
तत्पर-वि. तेयार, निपुण, चतुर. 
तत्परता-स्त्री. तयारी, दक्षता, हुआरी. 
तन्न-अ. त्याजागीं, तेथें. 
तत्त्व-पु. साररूप अंश, वास्तविक स्वरूप, 

सत्य पदार्थ, तात्परयं, पंच महासूतें, 
सत्त्वज्ञ-पु. ब्रम्हग्ानी, दाशनिक. [ ब्म्ह. 
तत्त्वता-स्त्री. तात्त्विकषणा, यथाथंता. 
तत््वावधान-पु. देखरेख. 
त्तथा-क्ष. भाणि, व, असेंच. 

तथागत-पु. गोतमबुद्ध- 
तथापि-अ. तरीदेखील. 
तदनंतर-अ. त्यानंतर- 
तबनु-अ. तदनंतर, त्याप्रकारें, तसेंच. 
तदपि-अ. तरीसुद्धां, तथापि. 
तदबीर-स्त्री. उपाय, युक्ति, . [होणें. 
तदरीज-स्त्री. क्रमानें कमी किवा जास्त 
तदरीस-स्त्री. शिकविणें. 
तदा-अ. त्यावेढ्ीं. [ शिक्षा, दंड. 
तदारुक-पु. बंदोबस्त, तपास (गुन्हयाचा ) , 
तन-पु. शरीर.-अ. बाजू, कडे.-वि. थोडें. 
तनको लगाना-प्रभाव पडणें. 
तन देना-शरीर लावणें, मन लावणें. 
तनबदन ओला हो जाना-थंड होणें, शरीर 

थंडगार होणें. 
तनबदन फूक देना-फार दाह करणें. 
तनबदनकी ख़बर न रहना-बेशुद्ध होगें. 
तनमन मारना-इंद्रियांना ताब्यांत ठेवणें. 
तनमन एक होना-फार मित्रता होणें. 
तनमनमें जान आ जाना-शुद्धीवर येणें, 

तरतरी वाठपें. 
तनमन वारना-प्राण ओवाढणें. 
तनक-पु. गाण्यांतील एक राग. 
तनक़ीह-स्त्री. तपास- 
तनख्ाह-र्वाह-स्त्री. पगार, वेतन. 
तनगना-क्रि, अ. चिडणें, चडफइणें, 
तनज्ञनू-अ. व्यंगपूर्वक. 
तनज्ञीम-स्त्री. संघटन, व्यवस्था. 
तनज्ञेब-स्त्री. पाहा तंजेब 
तनछ्जुल-वि. जहास, अवनति. -वि. 

पदच्युत, अधिकारभ्रष्ट. 
तनसझजुली-स्त्री. अवनति. 
तनतनहा-अ. एकटा. 
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तनतना-पु. राग, रुवाब. लीन तलें-पु. पुत्र, मुलया. 
तनतनाना-क्रि. अ. रागावणें, . | तनैया-स्त्री. कन्या, मुलुगी. 
तनदेह--वि. सनःपूर्वके काम करणारा, | तनोज-पु. पुत्र, रोमांच- 
तनदेही-स्त्री. मेहनत, प्रयत्न, भूचना. तन्क्षीस-स्त्री. संघटना: 
तनसा-क्रि. अ. गर्बानें फुगून जाणें, ताठ 

उ्े रहाणें, प्रवत्त होणें, ओढल्यामुक्ठे 
विस्तार बाढणें 

तनपरवर--वि. स्वार्थी, आपलपोटा- 
तनय-पु. पुत्र. [ मुलगा. 
तन (न् ) रह-पु. रोम, लव, पक्ष्यांचे पंख, 
तनवाना-क्रि. स. द्गुसच्याकड्न ताणप्याचें 

काम करविणें, ताणून घेणें 
तनसीफ-स्त्री. दुभागणें, भाग पडणें 
तनयुख-पु. नक्षीदार कापड, 
तनहा-वि. एकटा. 
तनहाई-स्त्री. एकांत, एकटेपणा. 
तना-पु. बुंधा, खोड. -अ. कडे. 
तनाजा-पु. भांडण, वैर. 
तनातनी-स्त्री. ओढाताण. 
तनाव-स्त्री. ताणून बांधण्याची दोरी, ताण. 
तनावर-वि. मोठा, सशक्त. 
तनाबुल-पु. ग्रहण करणें, खाणें 
तनासुख-पु. आवागमन, विनाश, दुसरें 

रूप प्राप्त होणें, एक शरीर सोड़न 
दुसरें शरीर धारण करणें 

तनासुरू-पु. प्रजोत्पत्ति. 
तनि, तनिक-वि. लहान, थोडा.-अ. थोडेसें. 
तनिया-स्त्री. लंगोटी, चोछी, चडडी. 
तनी-स्त्री. बंद, नाडी. -अ. थोडें 
तनु-वि. सडपातक्, कमतरता, कोमल 

सुंदर. -स्त्री. शरीर, कातडी, स्त्री 
तन्र-पु. पाहा तंदूर 
तनेना-वि. ताणलेला, रागावलेला. 

तन्नाना-क्रि. अ. ऐट दाखविणें, तणतणगजें. 
तन्नी-स्त्री. तराजूच्या पारडचा बांधण्याची 

दोरी, नाव 
तप-पु. तपस्या, शरीर किवा इंद्वियें यांना 

ताब्यांत ठेवष्याचा धर्म, नियम, अग्नि, 
उष्णता, ग्रीष्म ऋतु, ताप. 

तपकना-क्रि. अ. व्याकुछ होणें, तछमकणें, 
थेंब थेंब गढ॒णें, झाडावरून फल पडणें, 

तपना-क्रि. अ. तापणें, गरम होणें, तप 
करणें, वजन पड़णें. 

तपनी-सरत्री. शेकोटी, तप. 

तपस्या-स्त्री. तपरश्चर्या. 

तपस्विनी-स्त्री. तपदचर्या करणारी स्त्री, 
तपस्व्याची स्त्री, पतिब्रता- 

तपस्वी-पु. तप करणारा, दीन, दया कर- 
तपसोल-पु. तपशील. [ ण्यायोग्य, 
तपाक-पु. उत्साह, आवेश, वेग. 
तपाना-क्रि. स. तापविणें. 

तपिश-स्त्री. उष्णता, ज्वाला, 
तपेदिक-पु. क्षयरोग. 
तपे लरज़ा-पु. थंडीताप, मलेरिया. 
तपोधन-पु. मोठा तपस्वी. 
तप्त-वि- तापलेला, दुःखित- 
तप्प-पु. तप, तपरचर्या. 
तफजील-स्त्री. मोठेपणा, श्रेष्ठता, तुलना. 
तफ़तीश--स्त्री. तपास, शोध, झडती. 
तफ्रका-स्त्री. अंतर, अनैक्य, वियोग. 
तफ़्रीक-स्त्री. वर्गीकरण, वियोग, भाग, 
एका मोठ्ा संख्येतृन दुसया संख्येला 



तफ़रीह 

कमी करप्याचे नियम. 
तफ़रीह-स्त्री. आनंद, मौज, विनोद, 
थट्टामस्करी, सहल, फिरावयास जाणें. 

तफरीहन-अ. आनंदाप्रित्यथे, सहलीसाठीं. 

तफ़सीरू-स्त्री. तपशील, विस्तत वर्णन, 
. कैफियत. [ पूर्वक. 
पफ़सीलूबार-वि. तपशीलवार, विस्तार- 
तफाबत--पु. अंतर, लांबी. 
लब--अ. तेव्हां, म्हणून, त्यावेढीं. 
तबब-स्त्री. छाप, ग्रंथाची आवृत्ति, प्रकृति, 
लबई-वि. नैसगिक. [ मोहोर. 
इलसमें तबई-प्रकृति विज्ञान, द्शनशास्त्र. 

तबक-पु. त्रिलोक, पृष्ठभाग, चांदी 
सोन्याचा वर्ख. 

तबका-पु. खंड, त्रिलोक, लोकांचा समूह, 
तबदोल-वि. बदललेला, [ पृष्ठभाग. 
तबदीली-स्त्री. परिवर्तन, अदलाबदल. 
तबद ल-पु. पाहा तबदीली”. 
तबर-पु. कुत्हाडीच्या आकाराचें एक 
तबर्रा-पु. तिरस्कार. [ हत्त्यार, कुहाड. 
तबरुक-पु. प्रसाद. 
घबल-पु. नगारा, मोठा ढोल. 
तबलचोी,तबलिया-पु. तबलजी. 
तबला-पु. तबला. 
तबलीरा-पु. धर्मप्रचार, एकादी वस्तु 

एकाद्याकडे पोंवविष्याचें काम. 
तबस्सुम-पु. मंद हास्य. 
तबाक्न-पु. मोर्ठ ताट. 
तबादला-पु. परिवरतेन, बदली. 
तबाशीर-पु. वंशछीचन नामक वनस्पति. 
लबाह-वि. नष्ट, घूछधाण झालेला.- 
तबाही-स्त्री. नाश. [ तब्येत. 
तबि (बी) अत-स्त्री. मन, हृदय, जीव, 

« र४डंद् + तमारी 

तबीअत रूगना-मन छागगें. 
तबीअत आता-आवडरणें, प्रेम करणें. 
तबोअत फड़क उठना-मन आनंदित वे 

उत्साहित होणें. 
तबीअतदार-वि. समजूतदार, रसिक. 
तबीब-पु. बेच. 
तभी-अ. तेब्हांच, याकरितांच. 
तमंचा-पु. पिस्तुल. 
तम-पु. अंधार, राहु, डुक््कर, पाप, क्रोध, 

अज्ञान, काछिमा, नके, मोह, मुक्ति. 
तमक-पु. राग, जोर. [ घमेंड. 
तमकनत-स्त्री. मानसन्मान, थाटमाठ, 
तमकना-क्रि. अ. रागानें लाल होणें, रागाचा 
तमगा-पु. पदक... [ आवेश दाखविएणें. 
तमचुर-पु. कोंबडा. [ लाल होणें. 
तमतमाना-क्रि. अ. चमकणें, रागानें चेहरा 
तमहन-पु. नागरिकता, संस्कृति, नगर- 

निवास. 
तमन्ना-स्त्री. कामना, तीत्र इच्छा, आवड, 
तमस्खुर-पु. थट्टा. [ अभिलाषा. 
तमस्सुक-पु. कणपत्र, दस्तेवज. 
तमहीद-स्त्री. प्रस्तावना, उपक्रम, भूमिका. 
तमा-स्त्री. इच्छा, लोभ, रात्र. -पु. राहु- 
तमाकू-पु. तंबाक्. 
तमाचा-पु. थप्पड, चपराक. 
तमाचा जड़ना-थप्पड मारणें. 

तमादी-स्त्री. मुदतीबाहेर जाणें (दावा 
वगरे), मुदत संपणें. 

तम्ाम-वि. संपूर्ण, समाप्त: 
(काम ) तमाम करना-मारून टाकणें. 
(काम) तसाम होता-मुत्यु येणें. 
तमतारि-पु. सूर्य. 
तमारो-स्त्री. चक्कर. 



तंमाल 

तमाल-पु. तमालबृक्ष, काताचे झाड- 
(खेर ), एक प्रकारची तलवार. 

तमाहबीन-पु. तमासगीर, वेश्यागमनी. 
तमज्ञाई-स्त्री, तमाशा पाहणारा, [ गोष्ट, 
तसाशा-पु. खेढ़, करमणूक, आइचयंकारक 
तमाशा करना-ताटक करणें, सोंग घेणें. 

तमाशा दिखाना-खेछ दाखविणें, शिक्षा 
तमःशा बन जाना-हास्यास्पद होणें.[करणें, 
तपम्नाश्षा बनाना-मूर्ख बनविणें, थट्टा करणें, 

नक्कल करणें, 
तमाशागाह-खेढ दाखविष्याची जागा. 
तमाशा होना-लोकांच्या करमणूकीची 
तमिस्र-पु. अंधार, क्रोध. [ गोष्ट होणें. 
तमी-स्त्री. रात्र. 
तमीचर-पु. राक्षस. 
तसोीजु-स्त्री, विवेकबुद्धि, ज्ञान, बुद्धि, 
तमो र,तमोल-पु. तांबूल, विडा. [ सभ्यता, 
तमोरी,तमोल्ी-पु. तांबोछी. 
त़थ-वि. ठरविलेलां, निश्चित केलेला, 

निर्णय केलेला, 
तथ करना--5रविणशें, घडी घालणें. 

तयना-क्रि. अ. पाहा तपना 
तरंग-स्त्री. लाट, लहर (मनाची), 

स्व॒रांचा चढउतार. [ येणारी. 
तरंगिणी,तरंगिनो-स्त्री. नदी -वि. तरंग 
तरंगो-वि. छाटा येत असलेला, खु शालचेंड. 
त्तर-वि. तरणारा, ओला, आई, ताजें, 

कोवढें, थंड, श्रीमंत -पु. मार्ग, उतार, 
नाव, जकात अग्नि.-अ. एक प्रत्यय, 
खालीं, तछाशीं. 

तरक,तकं-पु. विवंचना, विचार, चिंता, 
सूंदर आणि सारगर्भित उक्ति.-स्त्री. 
पुस्तकाच्या पृष्ठाच्या उजब्या कोपन्यांत 

खालच्या बाजूस दुसच्या पृष्ठाच्या 
आरंभीचा जो छाब्द लिहितात 'तो, 
फछी, तुलठई, तडा, त्याग, भूलचूक: 

तरक (कं)ना-क्रि. अ. तक करें 
आनंदानें उड्या मारणें, तडकणें. 

तरकश, तरकस-पु. बाणांचा भाता. - 
तरकसो-स्त्री. लहान भाता 
तरका-पु. वारसाला मिव्ठालेली संपत्ति 
तरकारी-स्त्री. भाजी | 
तरकीब-स्त्री. युक्ति, उपाय, रचना, ढब. 
तरक्को-स्त्री. उन्नति. 
तरकुल-पु. ताडवक्ष 
तरकुरो-स्त्री. कर्णफूल. 
तरखा-पु. पाण्याचा जोराचा प्रवाह. 
तरखान-पु. सुतार. [ प्रोत्साहन: 
तरग्रोब-स्त्री. उत्तेजन, आकर्षण, फूस; 
तरछाना-क्रि. अ. तिरप्या नजरेनें खूष 
तरज-पु. पाहा तर्ज, [करणें: 
तरजना-क्ि. अ. राम दाखविणें, मारणें 

दटावणें, टाकन बोलणें, 
तरजीह-स्त्री. प्रधानता, प्रशस्तता, इतर 

वस्तूपेक्षां एकाद्या वस्तूस अधिक चांगले 
तरजुमा-पु. अनुवाद, भाषांतर. [समजणें/ 
तरजुमान-पु. वक्ता, अनुवादक. 
तरतराना-क्रि. अ. तडतडणें. 
तरतोब-स्त्री. क्रम, व्यवस्था. 
तरतोबवा र--अ. क्रमवार. 
तरदासन-वि. अपराधी, पापी. 
तरदीद-स्त्री. खंडण, रह. 
तरददु-पु. चिता. 
तरन-पु. कानांतीकू एक दागिना. 
तरनतारन-पु. तारणारा, ईइवर. 
तरना-क्रि. अ. तरून जाणें, मुक्त होणें, 



शर्त 

-क्रि, स. पार करणें, ओलांडन जाएें, 
तकणें जिष्याची क्रिया 

तरबनि-स्त्री. नाव.-पु. उद्धार, नदी ओलांड्न 
तरनी-स्त्री. नाव 
तरपन-पु. तृप्ति: मृतांच्या नांवानें पाणी 
तरपना-कि. अ. पाहा तड़पना.” [ देणें. 
तरपर--अ. खालीवर, एकामागून एक. 

तरफ़-स्त्री. बाजू, पादव, पक्ष. 
तरफ़वार-वि. पक्षपाती, पक्षाचा अभि- 

मान धरणारा. 
तरफराना-क्रि, अ. ततमछणें, तडफडणें. 
तरफ़ैन-पु. दोन्ही पक्ष, दोन्ही बाजूचे लोक. 
तरब-स्त्री. वठण, संगोपन.-पु. प्रसन्नता. 
तरबतर-वि. भिजलेला, रसभरीत, आई. 
प्ररबियत-स्त्री, शिक्षण. 
तरबज-पु. टरबूज. [ सूचना. 
तरभसीम-स्त्री. संशोधन, सुधारणा, उप- 
तरराना-क्रि. स. मुरकणें, अकडणें. 
तररू-वि.क्षणिक, चंचल,प्रवाही, चमकदार. 
त्तरलाई-स्त्री. चंचलता, प्रवाहीपणा. 
सर (रु) बर-पु. झाड, 
त्तरवा-पु. तत्ूवा. 
सरवारि-स्त्री. तलवार. 
तरस-पु. दया, कींव, सहानुभूति. 
(किसीपर ) तरस खाना-कींव करणें 
त्तरसना-क्रि. अ. तत्मछणें, बेचेन होगें 

(हेतु साध्य न झाल्यास) 
सरसाना-क्रि. स. सतावणें, छल्णें, व्यर्थ 

लालूच दाखविएें. 
मतरह-स्त्री. तत्हा, प्रकार, रीत, पद्धत, 
सरह देना-गम खाणें, टाछृणें. .[ उपाय, 
तर (ल) हटी, तरेदी-तराई, पायथा, उत्तार 

जमीन, दरी, खोरें 
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तरहुंड-वि. खालचें, निःृष्ट. 
तरहर-अव्य. खालीं. 

तरह॒दार-वि. सुंदर, शोकीन, डौलदार. 
तहिअ-अ. तर, त्यावेढ्ीं, 
तरहेल-वि. पराधीन, वश झालेला. 
तराई-स्त्री. डोंगराचा पायथा, दरी, खोरें, 

नदीकांठची जमीन. 
तराटक-पु. त्राटक, योगमुद्रा. 
तराना-पु. उद्धार, गाण्याचा एक प्रकार. 
तरापा-पु. हाहाकार, त्राहि त्राहि. 

तराबोर-वि. ओलाचिब, भिजलेला, 
तरायछू-वि. चपल, तरल. 
तरारा-पु. पाण्याची धार, 

तराबट-स्त्री. ओलावा, 
घ्सद्धन केलेलें फेसाक्क 
स्निग्ध भोजन. 

तराश-स्त्री. तासण्याची क्रिया, प्रकार. 
तराशना-क्रि. स. तासणें, कापणें. 
तराही-अ. तढ्ीं, खालीं. 
तरियाना-क्रि. अ. तक्काशीं बसणें.-क्रि. 

स. तकाशीं बसविणें, झांकणें. 
तरिवन-पु. कर्णफूल. 
तरी-स्त्री. दमटपणा, ओलावा, थंडावा, 

पावसाचें पाणी ज्याठिकाणीं एकत्र 
सांठतें असा जमिनीचा खोलगट भाग, 
तराई, पाणथल्ी, दरी, नौका, कर्णफूल, 

तरीका-पु. प्रकार, रीत, चाल, उपाय, 
त्तरु-पु. झाड, साग. [ पद्धति. 
तरुण, तरुन-वि. तरुण, नवीन, कोंबला, 

ताजें, तेजस्वी, प्रफुल्लित.-पु.एरंड, जिरें. 
तरुण (न) ई, तरुणाई-स्त्री. तरुणावस्था. 
तरुणी-१६ ते ३० वर्षापय॑तची स्त्री, 

पांढरा गुलाब, सुगंधी द्रव्य विशेष.-पु. 

उडी. 

थंडपणा, दूध 
व गोड पेय, 



स्क्बर 

पांठ्या आधाडलय्याजें पुष्प, कोंवलें हाड, 
तस्बर-पु. वक्ष. [अंकुर. 
तरेंदा-पु. तरंगणारा ओंडा, नाव. 
तरेटी-स्त्री. पायथा, उतार जमीन. 
तरेरना-क्रि. स. दृष्टिसंकेतानें असंमति 

दर्शंविणें, डोछे बटारणें. 
तरंया-स्त्री. तारका. -पु. तारणारा. 
तरोई-स्त्री. दोडकें, शिराढें. 
तरौंस-पु. किनारा. 
तरौटा-पु. जात्याची खालची ती. 
तरौना-पु. कर्णफूल. 
तकं-पु. तक॑, अटकछ, अनुमान, संशय, 

न्यायशास्त्र, हेतु, अध्याहार, उत्प्रेक्षा. 
तक्कना-क्रि. अ. तर्क करणें. 
तकंद-पु. बाणांचा भाता. 
तज्ञे-पु. प्रकार, पद्धति, शैली, रचना. 
तजेन-पु. धमकी, क्रोध, दटावणें, निदा, 

लाजवणें, मांगे टाकणें. 
तज्जन गर्जब-आदकछ आपट, गडगडाट. 
तज्जेनी-स्त्री. आंगठयाजवब्ठचें बोट. 
तजु मा-पु. अनुवाद, भाषातंर. 
तर्पण-पु. तृप्त करण्याची किया. 
तर्राना-क्रि. अ. बडबडणें, चिड़न बोलगणें. 
तर्रार-वि. वाचातछू, बडबडया. 
तर्स-स्त्री. पाहा, 'तरस.' 
तल-पु. तत्भाग, खालीं. 
तलक, तक -अ. पर्यत. 
तलकीन-स्त्री. शिक्षण, उपदेश. 
तलख-वि. कड्, अप्रिय, कठोर. 
तलछट-स्त्री. पाणी इत्यादीच्या खालीं 

सांचणारा गाल्ठ, बुडाचा पत्रा. 
तलना-क्रि. स. तछणें. 
तलूपट-वि. नाश पावलेला. 

तलेऊपरके 

तलफक-वि. नाश पावलेला. [हैराण होभें: 
तलफना-कि. अ. तडफडणें, तत्मछणें, 
तलफ्फुज-पु. उच्चार. 

तलब-स्त्री. शोध, तपास, मागणी, इच्छा, 
तलब करना-मागणी करणें.. [पिगार. 
तलबगार-वि. शोधणारा, धुंडाछ॒णारा, 
तलबनामा-पु. समन््स. [गरज. 
.तलबाना-पु. साक्षीदाराचा भत्ता. 
तलबी-स्त्री. बोलावणें, हजर राहप्याचा 

हकूम, मागणी. 
तलबली-स्त्री. आतुरता, तकमत्ठ. 
तलवा-पु. पायाचा तव्यवा- 
तलवे खुजलाना-प्रवासाचा प्रसंग येणें. 
तलवे चाटना-खुशामत करणें, हांजी 

हांजी करणें. [हांजी करणें. 
तलबे सहलाना-खुशामत करणें, हांजी 
तलवोंसे आग लगना-संताप होणें. 
तलबे थो धोकर पीना-निरलस सेवा करणें. 
तल (र) वार-स्त्री. तलवार. 
तलह॒टी-स्त्री. पायथा, डोंगराच्या पाय- 

थ्याची जमीन, दरी, खोरें. 
तला-पु. तव्ठ, बूड, जोड्याचा तक्र. 
तलाक-पु. घटस्फोट. 
तलातुम-पु. समुद्राच्या मोठ्या लछाटा' 
तलाफ़ी-स्त्री. निवारण. 
तलाब-पु. तलाव. 
तलाबत, तिलशबत-स्त्री. कुराणाचें पठण. 
तलाश-स्त्री. जोध, आवश्यकता. 
तलाशी-स्त्री. तपासणी, झडतती. 
तली-स्त्री. बूड, तब्खवा, गाल. 
तले-अ. खालीं. 
तलेऊपर-एकावर एक. 
तलेऊपरके-पाठोपाटठचे. 



त्लेडी “२५० - लस्मा 

तलेटी-स्त्री. पर्वेताच्या पायथ्याची जमीन, 
तलैया-स्त्री. लहान तलें. [बूड. 
तलौंछ-स्त्री. पाहा. 'तलछट.' 

. तलल््ख-वि. कड्, अप्रिय. 
वल्खसिजाज-वि., तापट, रागीठ. 
तल्प-पु. शैय्या, गल्ची, बिछाना, पत्नी, 

माडी, रक्षक पुरुष. 

तल्ल-पु. खड॒डा, तलाव, ठांके, हौद, 
तल्ला-पु. जोड्याचा तल, बूड, खालचा 

भाग, अस्तर, निकटता 
तलली-स्त्री. जोड्याचा तत्ठवा,नाव, तरुणी, 
तबक््का-स्त्री. आशा,उमेद.[ वरूणाची स्त्री- 
तबवकुफू-पु. उशीर 
तबक्कुल-पु. ईश्वरावरील श्रद्धा, संसार 

सोड्न ईइवराकडे मन लछावबणें 
तबज्जह-स्त्री, लक्ष, ध्यान, कृपादुष्टि. 
तवना-क़ि. अ. तापणें, गरम होणें, कुढणें. 
तबलल्ल॒द-वि. जन्मलेला. 
तबल्ल॒द होना-जन्म होणें. 
तवाजा-स्त्री. आदरसत्कार, आगत स्वागत, 

भेट, नजराणा. 
तवाना-वि. बलवान, हृष्टपुष्ट. 
तवायफ-स्त्री. वेश्या, कलाबंतीण, 
तबारा-पु. उष्णता, ज्वलन. 
तवारीख-स्त्री. इतिहास. 
तवालत-स्त्री. लांबी, विपुलता, भानगड. 
तबीरू-वि. लांब. 
तवेला-पु. तबेला. 
तशख्लीस-स्त्री. रोगार्चे निदान किवा 

चिकित्सा, ठराव, निरचय. 
तशदीद-स्त्री. अत्याचार, कठोरपणा. 
तशहद-पु. सक्ति, बछजबरी, कठोरता 
तशफ्फ़ी-स्त्री. समाधान, संतोष 

तशबीह-स्त्री. उपमा, उदाहरण. 
तशरीफ़-स्त्री. महत्त्व, मोठेपणा, प्रतिष्ठा. 
तशरीफ़ रखना-विराजमान होगें. 
तशरीफ़ लाना-येणें, पदापंण करणें. 
तशरीफ़ ले जाना-निधून जाणें. 
तशरीह-स्त्री. भाष्य, टीका, शरीरशास्त्र- 
तशवीश-स्त्री. काछूजी चिता, त्रास- 
तश्त-पु. मोठें तबक. 
तश्तरी-स्त्री. बशी, लहानशी थाढ्वी,ताटली, 
तस-वि. तसें. [ तबक. 
तसकीन-स्त्री. संतोष, समाधान, सांत्वन- 
तसदीअ-स्त्री. तसदी, डोकेदुखी, दुःख. 
तसदीक-स्त्री. खरेपणा, सत्यपरीक्षा, 

साक्ष, समर्थन 
तसदृक-पु. दान, बलिदान, ओवाछणी 
तसल्ला-पु. नकली माल, थाटमाट, कारा- 
तसनीफ्-स्त्री. ग्रंथ रचना. [ गिरी. 
तसफ़ि (स्फ़ि)या-पु. स्वच्छ करणें (मन 

इत्यादि), भांडणाचा निपटारा. 
तसबीह-स्त्री. जपमाठ, ईशस्तवन. 
तसमा-पु. चामड्याचा पढ्ा 
तसरुफ़-पु. खर्चे, उपयोग, चमत्कार 
तसला-पु. तसराढें. 
तसलीम-स्त्री. प्रणाम, स्वीकार, मान्यता, 
तसल्ली-स्त्री. समाधान, घैर्य. [हमी घेणें 
तसव्बु (सौब) फ़-पु. ईश्वर परायणता, 

वराग्य, सुफी भक्तिमार्गें, सुफी लोकांचा 
दाशंनिक सिद्धांत 

तसब्बु (सौव ) र-पु. ध्यान, लक्ष, कल्पना. 
तसहीह-स्त्री. शुद्धीकरण, 
तसि-अ. त्या प्रकारची, ययोचित. 
तसू,तस्सू-पु. तसू. 
तस्मा-पु. पाहा तसमा'. 



तरवीर 

तस्वीर-स्त्री. चित्र. 
तहें, तहाँ, ताहा-अ. तेथें, त्या ठिकाणीं. 
तहँबा-अ. तेथें, त्या ठिका णीं. 
सतह-स्त्री. तठ,, घडी, पृष्ठभाग, पाषण्या- 

खालची जमीन, पातठ आवरण. 
तह करना या लूगाना-धडी करणें. 

तह कर रखना-मगुंडाल्वून ठेवणें. 
तहकी बात-गुप्त गोष्ट. 
तह तोड़ना-भांडण मिट॒विणें. 
तहतक पहुँचना-मर्म समजून घेणें. 
तह देना-पुटें देणें, हलका रंग चढ़विपें. 
तहोबाला होना-उलठापालट होणें, नष्ट 

होणें. 

तह॒क्रीक़-स्त्री. तपासणी, चौकशी.-वि. 
पारखून घेतलेलें, निश्चित. 

तहूफ़ोक़ात-स्त्री. तपास, शोध, चौकशी, 
तहकीक़' चें अ. वचन. 

तह २-स्त्री. अपमान, बेअब्र. 
तहखाना-पु. तकघर. 
तहज़ीब-स्त्री. शिष्टाचार, सभ्यता,संस्क्रृति. 
तहज़ीबयाफ्ता-वि. शिष्ट, सभ्य. 
तहत-पु. ताबा, अधिकार. 
तहतुस्सरा-स्त्री. पाताक- 
तह॒दज्ञं-वि. अगदी नवीन. 

तहपेच-पु. पागोट्राच्या खालीं घाला- 
वयाची लहान टोपी, पागोटब्रार्चे एक 
टोंक जे आधीं बांघतात. [परकर. 

तहपोशी-स्त्री. साडीच्या आंत नेसण्याचा 
तहफ्फुज-पु. सावधगिरी, संयम, तोंड पाठ 

करणें, रक्षण. 

तह॒बंद-मद-मत-पु. लुंगी, कमरेंभोंवतीं 
: गुंडाल्ण्याचा पंचा. 

तहम्मुल-पु, सहनशीलता. 

->२५१- तोता बचनक 

तहरी-स्त्री. खिचडी, मटारमभात. [गर्ति- 
तहरीक-स्त्री. चल्वत्ठ,ठराव, फूस, उत्तेजन, 
तहरीर-स्त्री. लेखनशैली, लेख, लेखी 

पुरावा, लिखाण. 
तहरीरी-वि. लिहिलेला- [ मृत्यु. 
तह॒लका-पु. खत्बछ, नाश, धुमाकूछ; 
तहलील-स्त्री. विरघल्ठणें, पचर्णे, व्याक- 

रणाप्रमाणें एकाद्या शब्दाची व्याख्या, 
पदच्छेद. 

तहबील-स्त्री. अनामत, ठेव, खजिना, 

रोकड जमा, चंद्रसूयाचें एका राशींतूृन 
दुसन्या राशींत जाणें. 

तह॒वीलदार-पु. खजीनदार. 
तहस नहस-वि. नष्ट, उध्वस्त., 

तहसीन-स्त्री. वाहबा, तारीफ. 
तहसील-स्त्री. सारा वसुलीची कचेरी,सारा 

वसुली, वसुलीची रक्कम. [करणारा.- 
तहसीलवार-पु. मामलेदार, कर वसूल 
तहसीलना-कि. अ. वसूल करणें. 
तहँ-अ. तेथें 
तहाना-क्रि. स. घडी करणें, ग्रुंडाछणें. 
तहिया-अ. तेब्हां, त्यावेढ्ीं. 
तहीं-अ. तेथेंच. 
तही-वि. रिकामा. 
तहीदस्त-वि. निर्धन. 
तहीमग्ज्ञ-वि. मूखे. [ संकल्प. 
तहेया-पु.. तयारी, तत्परता, निर्घार, 
तहोबाला- लीवर, .नष्ट. 
तहोबाला होना-नष्ट  होणें, उलटापालूट 
ताई-अ. प्रमाणें, पर्यत, साठों. [होणें. 
तातें-स्त्री. दोरी, धनुष्याची दोरी, तंतु« 
तात-पु. रांग, ओछ. .[वाद्यात्री तार. 
तोता ओघना-एकामागन एक चालवबिणें. 



खोला लगना 

सेंज्ला लगमना-रांग' लागणें. 
संतो-स्त्री. संतति, ओछ. -पु. विणकर. 
सोबा-पु. तांबे. 
सोथध-अ. कडन. 
ता-सर्व. तो. -अ. पर्यंत. 
साग्त-स्त्री. उपासना, सेवा. 
साइ-अ. पर्यत, कडे, नजीक, समक्ष, करितां. 
ताई-स्त्री. वडील चुलती, उथक्त कढई. 
साईद-स्त्री. अनुमोदन, समर्थन. 
साऊ-पु. वडील चुलता. 
साऊन-पु. प्लेग. 
ताऊस--पु. मोर. 
(तर्ते) ताऊस-मयूरसिहासन. 
साक-पु. कोनाडा, विषम संख्या, अदितीय. 
साकपर रखना-उपयोगांत न आपणएंं, 

टाकून देणें. 

ताक-स्त्री. स्थिरदृष्टि, टक, प्रतीक्षा, शोध. 
साकसें रहना या ताक लगाना-संधि 

शोधीत राहणें. 

साकझाोक--स्त्री. डोकावणें, चोरून पाहणें, 
थोडब्याथोड्या वेल्ठानें पाहणें- 

साक्रत-स्त्री. शक्ति, सामथ्ये. 
ताकतवर-वि. बलवान, सामर्थ्यवान. 
ताकना-क्रि. स. टक लछावणें, पाहणें, 

विचार करणें, ताडणें. 
साकि-अ. कारण कों, यासाठीं कीं. 
ताकीद-स्त्री. बजावणूक, ताकीद. 
ताकीवन-अ. आग्रहपूर्वक. 
ताकीदी-वि. जरूरी. 
तालीर-स्त्री. वेत्ठ, विलंब, 
ताग-पु. ताग, दोरा. 
सागना-क़ि. स. दोरा घालणें, जहाज 
सताया-पु. घागा, दोरा. [ नांगरणें. 

ब्रश  आ लत्नना 

ताज-पु. मुकुट, तुरा, आम्याचा महालछ. 
ताजगी-स्त्री. ताजेपणा, नावीन्य, नवीनता, 
ताजदार-पु. मुकुटधारी राजा. | प्रफुल्लता. 
ताजन,ताजना-पु. चाबूक. 
ताजपोशी-स्त्री. राज्यारोहण. 

ताजिया-पु. मुसलूमानाचें ताजे, ताबूत- 
ताजिर-पु. व्यापारी. 
ताज्ञी-पु. अरबी घोडा, शिकारी कुत्रा. 
-वि. अरबास्तानचा.-स्त्री. अरबी भाषा: 

ताज्ञीम-स्त्री. शिष्टाचार, आदर, सन्म्रान, 
लवून मुजरा करण्याची एक पद्धत. 

तज्ञीमी सरदार-पु. प्रतिष्ठावान सरदार. 
ताटंक-पु. कुंडडे, कर्णफूल. 

ताड़-पु. ताडाचे झाड, प्रहार, हातांतील 

एक दागिना, आवाज, मूठभर (तृण 5.), 
ताडन-पु. दंड, धमक, प्रहार... [ पर्वत. 
ताड़ना-क्रि. स. मारणें, दटावण्णे, गुप्त गोष्ट 

समजणें, मारझोड करून पढ्ठविणें. 
-स्त्री. प्रहार, मार, दटावणी, घमकी, 
शिक्षा, क्लेश. 

तात-पु. बाप, गुरु, भाऊ किवा मित्र यांना 
प्रेमाचें संबोधन. -वि. उष्ण, पूज्य. 

ताता-वि. गरम, उष्ण, 
तातोरू-स्त्री. सुद्री. 
ताते-अ. त्यामुक्रें. 
तात्पयें-पु. आशय, हेतु, मतलब. 
तादाद-स्त्री. संख्या, अंक, मोजणी. 
तान-स्त्री. विस्तार, ताण, आलाप. 
तान उड़ाना-गीत गाणें. 
तानकर-बलपवंक, ओढन. 
तान कर सोना-बेफिकीर झोपगें. 
(किसौपर ) तान तोडना-तोंडसुख घेणें. 
तानना-क़ि. स. ताणणें, ओढणें. 



तनपूरा 

तावप्रा-पु. तंबोरा. 
ताना-पु. माग, ताणा, टोमणा.-क्रि. स. 

तापबिणें, तापबून परीक्षा करणें (सोनें 
बगैरे धातु), अजमाव्णें, ओली माती 
बगैरे लावून भांड्ाचे तोंड बंद करणें. 

तानाबाना-पु. कपड़ा विणण्याकरितां 
लावलेले आडवे उभे दोरे. 

ताना रीरी-स्त्री. आलाप, सामान्य गाणें. 
तानाशाह-पु. सर्वाधिकारी, डिक्टेटर. 
तानी-स्त्री. कपडा विणण्याकरितां छाव- 

लेले उभे धागे. 
ताप-पु. उष्णता, आंच, संताप, त्रास, ज्वर. 
तापतिल्ली-स्त्री. पांथरी. 
तापती-स्त्री. तापी नदी, सूर्यकन्या तापी. 
तापना-क्रि. अ. तापणें, गरम होणें.-क्रि, 

रू. लाएएविऐें, लुष्ट करऐं, गरम क्र- 
प्याकरितां जाहणें. 

तापमानयंत्र-पु. उष्णतामापक यंत्र. [झाड. 
तापस-पु. तापसी, दालचिनीच्या जातीचें 
तापस्वेद-पु. शेकल्यामुल्ें आलेला घाम. 
तापा-पु. खराडें, [ कपडा- 
ताएता-पु. एक प्रकारचा चमकदार रेशमी 
ताब-स्त्री. धर्म, शक्ति, चमक, ताप, 
तावदान-पु. तावदान...[ सहनशक्ति, 
ताबा-वि. वशीमूत, हुकमाचा ताबेदार. 
ताबीर-स्त्री. स्वप्नाचें शुभाशुभ फह्. 
ताबत-पु. गाडण्याकरिता घेऊन' जातांना 

प्रेत ठेवयाची पेटी, ताबूत. 
तबबेदार-वि. अधीन, बंदा. 
ताबेदारी-स्त्री. अधीनता. 
ताम-पु. उणीबव, दोष, दुःख, अस्वस्थता, 

इच्छा, काक॒जी, ग्लानि, क्रोध, रोष, 
' अंधार, - वि. अस्वस्थ, दुःली, भयानक: 

- २५३ 

तामचीनी-स्त्री. एक पातु. 

तामजान-पु. पालखी, 
तामलेट-पु. टमरेल. 
तामस-पु. सर्प, घुबड, क्रोध, अंघार 

अज्ञान, चौथा मनु, मोह--वि. तमोगुणी, 
अज्ञानी, अंघकारमय, दुष्ट. 

तामसी-वि. तामसी (स्त्री ).-स्त्री. काछोखी 
रात्र, निद्रा, महाकाली, एक प्रकारबी 
मायावी विद्या. 

तामीर-स्त्री. घराचें बांधकाम- 
तामीरू-स्त्री. आज्ञापालन..[ असमंजस- 
तास्मुरू-पु. मनन, संशय, अनिश्चितता, 
तायना-करि. स. तापविणें. 
तायफ़ा-पु.वेश्या, गाणात्या वेश्यांची मंडली, 
तायर-पु. पक्षी... [यात्रेकरूंचा तांडा. 
तण्या-पु. बडील चुलता. 
तार-वि. उंच स्वर, देदीप्यमान, स्वच्छ, 

विस्तृत, उत्तम, ककंश.-पु. पाणी 
(मोत्याचें ), उत्तम मोती, तंतु, ओंकार, 
तार, चांदी, टेलिश्राफ, तारेनें आलेली 
बातमी, सूत, मोठा आवाज, कमढ्ाांतील 
बीजकोश, अखंड परंपरा, सोय, युक्ति, 
अठरा अक्षरांबा एक छंद. 

तार टूटना-काम बिघडणें, प्रवेश बंद होणें. 
तार ढीले पड़ना-ग््ून जाणें. 
तार तार करना-विस्कद्ित करून टाकणें. 
तार बंधना-कार्य सतत चाल राहणें. 
तार जमना-बेंघना था बैठना-बेत जमणें. 
तारक-पु. नौका, नक्षत्र, डोछा, डोलबां- 

तील बाहुली, तारकासुर, नक्षत्र, उल्का, 
बृहस्पति.--वि. तारणारा, सुकाणवालूा. 

तारकश-पु. धातुची तार ओढणारा. 
तारघर-पु. तार ऑर्फिस, 



सारघाट-पु. मतरूूब साधण्याची कृति, 
योजना. 

सारण-न-पु. विष्णु, उद्धार, नौका, ओलां- 
डणें, तरणें. [सारासार विचार. 

चारतम्य-पु. तुलना, न्यूनाधिक्य, धोरण, 
तारतोड़-पु. नक्षीकाम. 
सारना-कि.स. तारणें, सद्गति देणें. 
सारपीन-पु. टर्पेटाईन. [ तार. 
तारबक़ी-पु. बातमी पोचविणारी विजेची 
तारा-पु. नक्षत्र, चांदणी, डोल्ठयांतील 

बाहुली, मोती, भाग्य. -स्त्री. वालीची 
स्त्री, बृहस्पतिची स्त्री, दहा महाविद्या- 
मधील एक. है 

तारे ग्रिनना-दुः:खांत रात्र काढणें. 
बारे दूटना-उल्कापात होपणें. 
तारेकी छोहमें-सकाछीं (सूर्योदयापूर्वी ). 
तारे तोड़ लाना-चलाखी दाखविणें, कटठीण 
ताराज-पु. छूट, नाश... [ काम करणें. 
तारी-स्त्री.टाछी, किल्ली, झांज,वलवा रीची 

मूठ, ताडफढ्, ताडी, एक वर्णवृत्त, छहान 
घहारीक-वि. अंधारयुक्त, काका. [तलाव. 
तारीकी-स्त्री. अंधार, शाई. 
तारीख-पु. तिथि, इतिहास॑- 
तारीख डालना-तिधि नेमणें. 
तारीफ-स्त्री, वर्णन, लक्षण, व्याख्या, 

स्तुति, वेशिष्टय, गुण, परिचय. 
त्तारीफ करना-परिचय करून देणें. 
तारीफूके पुल बाधना-अत्यंत प्रशंसा करणें. 
(आपकी ) तारीफु-हे कोण आहेत. 
ताल-पु. मांडी थोपटण्याचा आवाज, 

तालवृक्ष, ताडी, तछहात, ताल, टाछ 
. (वाद्य), ध्वज, कुलप, शस्त्राची मूठ, 
अंगठा व मघलें बोट यांमघील अंतर, 

- रेप४ - (म् छोंपर) ताव वेना 

हरताछ, लोह.- स्त्री. ताडव॒क्ष, चाबी, 
खीढछ, गोपीचंदन, भुयआंवकी, ताडी. 

ताल ठोंकना-दंड धोपटून उ्भें राहणें, 

ताल बेताल-वेढीं, अवैदीं. [आव्हान देणें. 

तालक-पु. इलाखा, मोठी जमीनदारी, 
संबंध, कुलप, ग्रोपी चंदन, दाराची 

फली, हरताव्ठ, ताडीचें झाड. 
तालमेलछ-पु. योग्यसंधि, सलोखा. 
ताला-पु. कुलूप. 
तालाकुंजी-स्त्री. कुलूप किल्ली- 
तालाब-पु. तलाव. 
तालाबेली-स्त्री. तत्ठमकछ. [ मणिका, टाब्ठी. 

तालिका-स्त्री. यादी, किल्ली, सूची, अनुक- 
तालिब-पु. शीधक, इच्छुक. 
तालिब इल्म-पु. विद्यार्थी. 
तालछी-स्त्री. पाहा  तारी.' 

ताली बजाना या पीटना-चेष्टा करणें, 
टाठछच्या वाजविपणें. 

तालीफ-स्त्री. ग्रंथऑचना, आक्ृृष्ट करणें. 
तालीम-स्त्री. शिक्षण, अभ्यास: 
तालीमयाफ्ता-वि. सुशिक्षित. 
तालु. तालू-पु. टाल. 
तालमें दोत जमना-वाईट दिवस येणें. 
तालसे जीभ न छगना-सारखें बोलत 
तालेवर-वि. श्रीमंत- (राहपणें. 
ताल्लुक-पु. संबंध, आधार. 
ताव-पु. उष्णता, राग, अभिमान, उतावढ्े 

पणानें केलेली इच्छा, कागदाचे चार बंद. 
(किसी वस्तुमें) ताव आना-पाहिजे तितकें 
ताब खाना-गरम होणें. [ गरम होणें. 
ताव देना-गरम करणें. 
ताबव चढ़ना-जोरदार इच्छा होणें. 
(म् छोंपर ) ताव देना-मिशावर ताब देणें. 



सावत् 
लॉचत्-वि. तितकें, तेवढा, स्वे.--अ. प्रथम, 

तोपर्यत, खरेंच, खात्रीनें, सर्वाशीं, जोर, 
संबंधी, आतां, सांप्रत 

सावना-क्रि. स. तापविणें, सतावणें, दुःख 
तावभाव-पु. संधि परिस्थिति. [ देणें. 
तावरी-स्त्री. दाह, ऊन, ज्वर, तिरीमिरी, 
तावरो-पु. पाहा 'तावरी'. [| घेरी: 
तावान-पु. नुकसान भरपाई. 
ताबीज-पु. ताईत- 
ताद्ा-पु. खेल्ठण्याच्षे पत्ते, एक जरी कापड 

दोरा लपेटण्याचा पुठूठा. 
साशा-पु. एक वाद्य. 
तासीर--्त्री. प्रभाव, गुणधर्म, परिणाम. 
तायु-सर्व. त्याच्याशीं, त्याचें 
तासों-सवे. त्याच्याशीं 
तास्सुब-पु. पाहा “तजअस्सुब '. 
ताहम-अ. तरीसुद्धां. 
ताह (हि) री-स्त्री. एक प्रकारची खिचडी. 
ताहि-सर्वे. त्याला. 
ताहीं-अ. जवत्ल, समक्ष, करितां, पर्यत. 
तितिड़ी-स्त्री. चिंच. 
तिआ-स्त्री. नारी, पत्नी. 

तिकड़ी-स्त्री. जिकुट, तीन पदरी दोरी 
( खाट विणण्याची ), तीन कडबा 

तिकोन-ना-वि. त्रिकोणी. [ असलेली. 
तिकोनिया-वि. त्रिकोणी. 
तिक््का-पु. मांसाचा लहानसा तुकडा. 

तिक््की-स्त्री. पत्त्यांतील तिर्री. 
तिक्ष-वि. तीक्ष्ण, तीक्ष्ण धारेची. 
तिखाई-स्त्री. तिखटपणा, तीक्ष्णता. 
तिखारना-क्रि. अ. तक्की करून घेणें 
लिखें टा-वि. त्रिकोणी. [ विचारणें. 
तिगुना-वि. तिप्पट. 

>- र५५ - किन 

तिच्छ, तिच्छन-वि. प्रख, तीक्ष्ण. 
तिजरा-पु. दर तिसरे दिवशी य्रेषासा 
तिजारत-्त्री. व्यापार. [वाप. 
तिजारी-पु. पाहातिजरा 
तिजोरी, तिजोड़ी-स्त्री. लोखंडी कपाट: 
तिड़ी-स्त्री. पाहा “तिक्की * 
तिड़ीबिड़ी-वि. छिन्नभिन्न 
तित-अ. तिकडे, तेथें. 

तितरबितर-वि. अस्ताव्यस्त, विखुरलेला- 
तितली-स्त्री, फुलपांखरूं, एक प्रकारचें 
तितलौकी-स्त्री. कडू भोपवा. [ गवत. 
तितारा-पु. _ तीन तारांचें वाद्य. -वि. 

तीन तारी. 
तितिबा, तितिमा-पु. पुस्तकाचें परिशिष्ट, 
तिते-वि. तितकें...[ बाकी, अवडंबर. 
लितेक-वि. तितकें. 
तिते-अ. तिकडे, त्याचठिकाणीं. 
तितो-वि. तितकें, 
तिथि-स्त्री. मिति, तारीख, पंघराची 
तिधर-अ. तेथें, तिकडे. [ संख्या. 
तिधारा-पु. तीन धारी निवडंग- ह 
तिन-सर्व. ' तिस 'चें अ. वचन. पु.-गवत. 
तिनकना-क्रि. अ. चविडणें. 
तिनका--पु. गवत. 
वतिनका तोड़ना-संबंध तोडणें. 

तिनका दोतोंमें पकड़ना या लेना-दीन- 
वाणीनें क्षमायाचना करणें. [ करणें. 

तिनकेंका पहाड़ करना-राईवा परत 
तिनकेका सहारा-थोडासा आधार. 
तिनूका-पु. गवत, तण. 
तिन्नी-स्त्री. परकराची नाडी,साडी. 
तिन््ह-सवे. पाहा  तिन 
विन्हें-स्व. त्यांना- 



खिला 

विपल्ला-वि. तीन पदरी, तिहेरी. 
लिवाई-स्न्नी. तिवई. [ पदरी. 
लिपाइ-वि, त्तीन पेडांचा, तिपेडी, त्तीन 
तिफछ-पु. बालक. 
विवाबत-सत्री. वैदयी. [असलेली खोली. 
लिबारा-वि. तिसयांदा, तीन दारें 
तिबासी-वि. तीन दिवसांचें शिढ्ठें. 
तिब्भ-स्त्री. वेद्यक शास्त्र. 
वलिमंजिला-वि. तीन मजली. 
लिमि-अ. तसें. -पु. समुद्रांत रहाणारा 

माशाच्या आकाराचा एक मोठा प्राणी, 
समुद्र, रातांधव्छेपणा, 

तिमिर-पू. अंधार, अंधत्व. [ती जागा. 
तिमहानी-स्त्री. तीन रस्ते जेथून फुटतात 
तिय-स्त्री. स्त्री, पत्नी. 
तिरंगा-वि. तीनरंगी.-पु. राष्ट्रीय निशाण. 
तिरकुटा-पु. सुंठ मिरेंव पिंपछी या तीन | 
तिरखा-स्त्री. तहान. [ओऔषधांचा समूह. 
तिरछई--स्त्री. तिरत्ेपणा. 
तिरछा-वि. तिरपा, वांकडा. 
तिरछाना-क्रि. अ. तिएपें होणें. 
लिरछापन-पु. वक्रता, वांकडेपणा. 
तिरछी चितवन-कटाक्ष, डोकें न वल- 

बितां नजर तिरपी करून पाहाणें. 
सिरछी बात-कड़्ू बोलणें. [| वांकडा, 
तिरछोहों-वि. थोडा तिरढा, कांहींसा 
तिरछोहें--अ. वक्रतापूर्वक. 
विरंदा-पु. समुद्रांत धोक्याची सूचना देण्या 

करिता जागोजागीं टाकून ठेवलेली पींपें. 
तिरना-क़ि. अ. पोहणें, तरंगणें, तरून 
तिरनी-स्त्री. परकराची नाडी. [जाणें. 
तिरपाई-स्त्री. तिवई. 
तिरपाल-पु. रोगण लावलेला कनव्हास. 

«* रघ६ हे लिकक 

तिरमिरा-पु. तिरमिरी, अंधेरी. [ दिपणें. 
तिरमिराना-क्रि. अ. तीन प्रकाशामुल्ें डोछे 
तिरयाक-पु. सर्वे रोगावर रामबाण औषध- 
तिरलोक-पु. त्रिलोक. ह 
तिरस्कार-पु. अनादर, अपमान, तिट- 
तिरस्कृत-वि. धिक्कारलेला. [ कारा.- 
तिरसठ-वि. त्रेसष्ठ. 
तिरहुत-पु. मिथिला प्रदेश. 
तिरहतिया-वि. मिथिला नगरीचा.- पु. 

मिथिलावासी मनुष्य. - स्त्री. मिथिला 
नगराची बोली. 

तिरानवे-वि. व्याण्णव. 
तिराना-क्रि. स. तरंगविणें, तरविणें, 
तिरासी-वि. ज्याएँशी. [भयभीत करणें. 

तिराहा-पु. तिठा. 
तिरिया-स्त्री. स्त्री. 
तिरियाचरितर-पु. स्त्री चरित्र. 
तिराबिरी-अ. दाणादाण. 
तिरोभाव-पु. अंतर्धान, गौप्य. 
तिरोभूत, तिरोहित-वि. अदृश्य. 
तिरौंछा-वि. तिरपा, वांकडा. 
तिलूंगा-पु. इंग्रजी फौजेचा देशी सैनिक, 

एक प्रकारचा पतंग. 
तिलंगाना-पु. तैलंगण देश. 
तिल-पु. तीछ, शरीरावरचा लहान काढठा 

डाग, डोव्ड्यांतील बाहुली. 
तिलका ताड़ करना-राईचा पर्वत करणें. 
तिल की ओट पहाड़-सारगर्भित गोष्ट. 
तिलक-पु. टिव्ठा, श्रेष्ठ व्यक्ति, एक प्रका- 

रचा सदरा, राज्याभिषेक, एक सुंदर 
वक्ष, पोटांतील एक रोग (प्लीहा), 
टीकाग्रंथ, लग्न स्थिर करण्याच्ी एक 
रीत, प्रसिद्ध पुढारी लोकमान्य 'दिक्कक', 



लिलकता 

तिलकना-क्रि. अ. तडकणें, घसरणें. 
विलकुट-पु. तिकाची वडी. 
तिलचठा-पु. झुरत् 
तिलड़ा-वि. तिपेडी 
तिलदानी-स्त्री. शिप्याची सुई दोरा 

ठेवग्याची विशवी: 
तिलमिल--स्त्री. तिरिमिरी. 
तिलमिलाना-क्ि. अ. पाहा  तिरमिराता'. 
तिलवा-पु. तिकाचा लाड्. 
तिलूस्म-पु. जादू, चमत्कार. 
विलत्मी-वि. जादूचा- 
तिलहन-पु. गल्ठीताचीं धान्यें 

तिलांजलि-पु. तीछ घातलेलें पाणी, भृत 
साणसाला अर्पण करावयाचें तीछ 
मिश्रित उदकः 

तिला-पु. सोनें, नपुंसकतानाशक तेल. 
तिलाक-पु. घटस्फोट. 
तिलातिलोरी-स्त्री. तिछवडी. 
तिलिया-पु. धायपात, बोरू. 
तिलोरी-स्त्री. तिव्ठाची वडी, मना. 
तिलौंछना-क्रि. स. तेल लावून गुढुगुछीत 
तिलौंछा-वि. तेलकट. [ करणें. 
तिल्ला-पु. कलाबतूचें काम, कछाबतूचें 

काम केलेला पदर. 
तिल््लाना-पु. पाहा “तराना / 
तिल्ली-स्त्री, प्लीहा, पांचरी, तीढ्ठ. 
तिशना-पु. टोमणा.-स्त्री. तहान- 
तिष्ठंतु-क्रि. अ. राहणें, वाट पाहात राहणें. 
तिष्वन-वि. तीक्ष्ण. 
तिस-सर्व. ता चें विभक्ति प्रत्यय लाव- 
तिसपर-इतकें होऊन. [स्यापूर्वीचें रूप. 
तिसना-स्त्री. तृष्णा, तहान 
विसरायत-स्त्री. परकेपणा 

हि. मे. को,.. १७ 

- २५७ - तोरथ, तीखे. 

तिसरंत-पु. तटस्थ मनुष्य, . 
हिर्श्याचा मारूक 

तिहरा-वि. त्तीन घडीचा,तिप्पट,तिसच्यांदा, 
तिहराना-क्रि. स. तिसन्यांदा करणें. 
विहवार-पु. सण. 
तिहवारी-स्त्री. पोस्त, इनाम- 

तिहाई-स्त्री. तिसरा हिस्सा, एक तृती- 
तिहारी-सवे. तुमची. [यांश पीक« 
तिहाब-पु. राग, झगडा, एक तृतीयांश. 
तिहि-सव, त्याला: 
हिहुं, तिहँ-वि. तिथेहि, तिन्ही. 
तिहंलोक-पु. तिन््ही लोक. 
ती-स्त्री. स्त्री, पत्नी, भ्रमरावली. 
तीख, तोखा-वि. तिखट, उप्र, प्रचंड, कठोर 
तीखन,ती छन-वि. तीक्षण. [(वचन ) ,उत्तम. 
तीखापन-पु. तीक्षणपणा. 
तिखुर, तीखुल-पु. तवकील, एक वनस्पति. 
तीछी-स्त्री. तिखट, चमचमीत, झणझणीत. 
तीज-स्त्री. तृतीया, भाद्रपद शुद्ध तृतीया- 
तीजा-वि. तिसरा. 
तीत, तीता-वि. तिखट, कड्. ' 
तोन-वि. तीन. [ बोलणें, 
तीन पांच करनता-हुज्जत घालणें, वाढवून 
तीन तेरह करना-दाणादाण करें. 
तीन तेरह होना-पृथक होणें. [ शुश्रूषक, 
तीमारदार-वि. रोग्याची सेवा करणारा, 
तीमारदारी-स्त्री. श्श्रूषा, सहानुभूति 
तोय-स्त्री. 
तीया-स्त्री. स्त्री. -पु. तिर्री (पत्त्यांतील) 
तीर-पु. तीर, कांठ, जबछ, बाण, 
तीरी-पु. आढें (कपड्यासंबंधी ) 
तोरथय,तीर्थे-पु. पुण्यक्षेत्र, शास्त्र,यश, उपाय, 

अवतार, गुरु, दर्शन, ब्राम्हण, अग्नि. 

तिसया 



क्ीर्षेकर 

« ईदवर, मातापिता. 
तीर्थंकर-पु. जेनांचा ईश्वर, अवतार. 
क्षीर्धपति-रोऊ-राजू-प्रयाग, तीर्थाचा राजा. 
तीत्च-वि. प्रखर, जलाल, तीक्ष्ण, अत्यंत, 

फार गरम, कडू, प्रचंड, वेगवान.-पु. 
शंकर, पोलाद. -स्त्री. मोहरी, तुछस- 

'शीब्रता-स्त्री. प्रखरता, तीक्ष्णता. 
लोली-स्त्री. सकी, लोखंडी छड. 
तीस-वि. तीस | एक तृतीयांश 
सीसी-स्त्री. अछ्शी (धान्य ).-पु. तिसरा, 
तूँग-वि. उंच, प्रचंड, मुख्य. -पु. पर्वत, 

नारबछ्ठ, कमव्ठांतील केशर, शंकर. 
तुंद-पु.. बेंबी, पोट. -वि. उग्र, तीक्षण, 

भीषण, कट [ भरकेला, मोठा 
तुंदिक, तुंद्िल--वि. पोट सुटलेला, दोंदिल 
तुंदिका,तुदी-स्त्री. बेंबी, तीक्षणता, उग्रता, 
तुंदेला-वि. &रपोट्या [कदुता. 
तुंब,तुंबा तुंबी-पु. कड॒ भोपव्ा (पोहण्याचा ) 

-स्त्री. दुभती गाय, पुंगी 
हुआ, तुब-से. तुमचा, तुझा [होगें 
तुअना-क्रि. अ. ठिबकणें, गछणें, गर्भपात 
सुअर-स्त्री. तूर.  मित्री, अन्त्यानुप्रास 
सुक-स्त्री. पद्याची ओछ, पालुपद, अक्षर 
तुक जोड़ना-साधारण कविता करणें 
तुकबंदी-स्त्री. केवछ यमक जुब्ववून केलेली 
तुकमा-पु. काजें. [साधारण कविता 

“शुकांत-पु. यमक, अन्त्यानप्रास 
तुकार-स्त्री. तू या सर्व नामाचा उपयोग 

करणें, उद्धटपणें बोलणें 
लुकारना-क्रि. स. तू तू म्हणून उद्धटपर्णे 
सुक्कड़-पु. यमक््या (कवि). [ बोलणें. 
तुक्का-पु. वाटोकछ॒बा टोकाचा बाण, 
कुख-पु. भुसा, सालपट, अंड्यावरील 
तुहम-पु. बीज.' [कवची. 

*_ गरेजु८ट ०» तुरपई, तुरपन 

तुच्छ-वि. क्षृद्र, नीच, थोडा. 
ठच्छता-स्त्री. नीचता, क्षद्रता, अल्पता- 
तुजुक-पु. शोभा, कायदा, आत्मकथा. 
तुझे-सवे, तुला. 
तुट-वि. तुकडा, लेशमात्र. 
तुदठना--क्रि. अ. संतुष्ट होणें, प्रसन्न 

होणें.-क्रि. स. संतुष्ट करणें. 
तुड़वाना,तुड़ाना-क्रि. स. तोडविणें, वेगढें 

करणें, नाण्याची सोड करणें. 
तुतरा, तुतला-वि. तोतरा, बोबडा. 
तुतलाना-क्रि. अ. बोबडें बोलणें. 
तुनक-वि. नाजुक, दुर्बल, कोमल, हलका. 
तुनक मिज्ञाज-वि. चिडखोर, रागीट. 
तुफंग-स्त्री. लहान तोफा किवा बंदूक, 
तुनकी-स्त्री. फुलका. -वि. चिडखोर. 
ठुपक-स्त्री. लहान तोफ किवा बंदूक. 
तुफ़ंग-स्त्री. बंदूक. 
तुफ़ल-पु. साधन 
तुम-सव. तुम्ही 
तुमड़ी-स्त्री. भोपछठयाचें तुणतुर्णे 
तुमरा-सर्व. तुमचा. [गडबड, कोलाहल. 
तुमुछ-पु.. लढाईची दंगल, लढाईची 
तुम्ह-सर्व. तुम्ही, तुम्हाला. 
तुम्हारा-सर्व. तुमचा. 
तुम्हें-सर्वे- तुम्हाला. 
तुरंजबीन-५. लिबाचें सरबत. 
तुरंत-अ. ताबडतोब, 
तुर-स्त्री. वेग. -वि. वेगमान. 
तुरई-स्त्री. दोडके. 
तुरकटा-पु. मुसलमान (उपेक्षासूचक शब्द), 
तुरग,तुरं ग-धोडा, मन. । 
तुरगी,तुरंगी-पु. मोतद्वार, घोडेस्वार, 
तुरपई,तुरपन-स्त्री. तुरपणी 



हुरपता 

तुरपना-क्रि. स. तुरपणें, 
तुरय-पु. घोडा- 
तुरय्या-स्त्री. दोडकें. 
तुरक्षी.तुरसी-स्त्री. ऑबटपणा. 
तुरसीका- वि. तीक्षण, आंबट, बोंचक. 
तुरही-स्त्री. तुतारी. 
तुराई-स्त्री. बिछाना, गादी. [ तोडविणें. 
तुराना-क्रि. अ. आतुर होणें. -क्रि. स. 
तुरावती-वि. वेगमान, जलद चालणारी. 
तुरिया-स्त्री. पाहा तुरीय'. 
तुरीय-वि. चौथा.-स्त्री. वाणी, प्राण्यांच्या 

चार अवस्थेंतोंड शेवट्ची अवस्था. 
तुरुप-पु. हुकुम (पत्त्यांलला)... [मान 
तुर्क-पु. तुकंस्थानचा रहिवासी, मुसल- 
तुर्को-वि. तुर्कस्थानचा--स्त्री. तुर्की भाषा, 

तुर्कस्थानचा घोडा, गवे. [उत्तर देणें. 
तुर्की ब तुकों जवाब देना-जशास तसें 
तुर्रा-पु. तुरा, केसांचा झुपका, गोंडा, 

चाबुक, शिरपेच, पक्ष्यांच्या डोक्या- 
वरीलर पिसांचा झुपका.- -वि. अदमभत, 

तुर्रा यह कि-इतकें असूनसुद्धां. निवलाईची. 
तुश-वि. आंबट. 
तुरू-वि. तुल्य. 
तुलना- तोलणें, तोलांत बरोबर 

उतरणें, नियमित असणें, उद्यत होगें, 
“स्त्री. सादृश्य, उपमा. 

तुरूवाई-स्त्री. तोलण्याची मजुरी- 
तुलवाना-क्रि.स. जोखबिणें, वजन करविणें, 
तुलसी-स्त्री. तुवस. [ओंगण घालबिणें. 
चुला-स्त्री. तुलना, तराजू, तोल, माप, | 

वजन, तूछरास, सादुश्य, तोछे(बजन ), 
तुझई, तागडीची दांडी, भांडे. 

तुलाई-स्त्री. तोलण्याची मजरी, रजई. 
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तुलादान-पु. स्वत्त:ब्या मारंभार. सोनें 
इत्यादिच्रें.दान (महादानांपैकी एक) 

तुलापुरुष-पु. पाहा 'तुलादान, 
तुली-स्त्री. कुंचला, ब्रश. 
तुलूअ-पु. सूर्योदय, नक्षत्राचा उदय. 
तुल्य-वि. समान, योग्य, तोच. -अ. 
तुब-सर्व. तुमचें. [ एकाच काडीं. 
तुबर-पु. तुरीची डाछ, तुरट रस. बिह॒डा. 
तुष-पु. भूस (धान्याचा ), अंड्याचें कवच, 
तुबार-पु. गार, हिम, हिमालयाच्या 

उत्तरेकडील एक प्रदेशाचें नांव, दंब, 
तुसार-पु. पाहा तुषार . जलकण, कापूर. 
तठुली-स्त्री. भुसा, फोले. 
तुहार-सर्व. तुमचा. 
तुहिं-सर्व. तुम्हाला- 
तुहिन-वि. गार.-पु. बफं, धुकें, चांदणें, 
तू, तू-सर्व- तू. [ कापूर- 
तूबा-पु. सुकलेला मोठा भोपव्ठा- 
तू मरी-स्त्री. तुंबी. 
तु तड़ाक-फटकन बोलणें. 
तू तू में में करना-टाकून बोलणें, एकेरी 
तू ता करना-झगडणें, भांडणें, [ बर येणें. 
तूअ-सर्वे. तुमचा. 
तूख-पु. गवताची काडी. 
तृठना-क्रि. अ. तृप्त होगें, संतुष्ठ होणें, 
तृण, तृणीर-पु. भाता. 

तृत-पु. तुतीचें झाड...[ लहान पक्षी. 
तृती-स्त्री. पोपट, गोड आवाजाचा एक 
(किसीकी) तृती बोलना-बोलबाला 

होणें, जम बसणें. 

तुदा-पु. हृद्ीची खूण, ढीग. [कापड, गवत: 
तुन-पु. एक झाड़, एकप्रकारवें काल 
तृफ़ान-पु. तुफान, बावटछ, -बादछ, 



हुफ़ानी 

- आपत्ति, संकट, आत्छ, तंटाबखेंडा. 

सुफाती-वि. उपद्रवी, खोडकर, खोटा . 

कलंक लावणारा, प्रचंड. 

तूम-पू. पिजलेला कापूस. [भांडें, तुंबा. 

तूमड़ी-स्त्री. पुंगी, भोपका पोखरून केलेलें 

तूमतड़ाक-स्त्री. थाटमाट, डामडौल. 

तुमना-क्ि. स. कापूस पिजणें, चिंघ्या 
करणें, हात चोढ्णें. 

तुमार-पु. लांबलचक बर्णन, पात्हाल- 

छुमार बाधना-व्यर्थ लांबलचक वर्णन 

तूमिया-प्रु. पिजारी. [ करणें. 

तुर-पु. नगारा, तुतारी, एक पर्वत. 

-स्त्री. मोठी ढाल: 

तूरी-पु. तुल्य, समान, कापूस, तुतारी- 

तुल-पु. विस्तार, लांबी, तुती, आकाश, 

तुतीचें झाड, कापसाच्या झाडावरील 

, किडा, गे लाल रंग, गर्द लाल रंगाचा 
कपडा,-वि. समान. [ (प्रकरण, गोष्दी.) 

तूल खींचना, तुल पकड़ना-वाढणें, रंगणें 

तूल देना-क्री. स. वाढविणें. 

तुलतबील-वि. विस्तृत. : 

तुलिका,तुली-चितायाचा कुंचा, क् 

कापसाची वात, सहूई, धातूचा रस 

तूस-पु. टरफल. [ ओतण्याचा सांचा- 

तुला, तुषा-स्त्री. तृषा, तहान, लोभ. 

तुनग-वि. तिरपा.-पु. पशु, पक्षी इत्यादि 
प्राणी, 

तृण, तुन-पु. गवत, गवताचें पातें. 

तुप्त-वि, इच्छा पूर्ण झालेला, प्रसभ. 

तृप्ति-स्त्री. संतोष, असन्नता. 

तृषा-स्त्री. तहान, इच्छा, लोभ. 

तुषित-वि. तहानेलेला, इच्छुक. 

हें-प्रत्य. द्वारा, पासून, हून- 

“२६० - 
हि ध 

सता 

तेंतालीस-वि. तेचाछीस. 

तेंति (वी) स-वि. त्ेहतीस...[ पशु. 

तेंदुआ, तेंदुबा-पु. चित्याप्रमाणें एक हिल 

ते-अ. द्वारा, पासून, हन.-सर्व. तें, ते 

तेऊ-सर्व. तेहि, सर्वच्या सर्वे... [ छोक. 

तेग-स्त्री. तलवार. 

तेगा-पु. खंजीर, दगड, माती वगैरे 

'छाबून दरवाजा बंद करण्याची क्रिया, 
कुस्तीचा, एक डाव. 

तेज-पु. लकाकी, तीक्ष्णता, क्रिया सामथ्ये. 

तेज्च-वि. तीकषण, चपक्क, तिखट, चलाल, 

बुद्धिमान: 
तेजपात, तेजपत्ता-पु. तमालपत्र, 

तेज्ञमिजाज-तापट, रागीट. 

तेजस्वी-वि. बाणेदार, तेजःपुंज- 

तेजसी-वि. तेजस्वी. 
तेज्जी-पु. घोडा.-स्त्री. भरभराट, तीव्रता, 

उग्रता, शीघ्रता, महागाई. 

तेजोमय--वि. प्रकाशमान, तेजस्वी. 
तेतना-वि. तितका. 
तेता, तेतिक, तेतों-वि. तितका, तितकाच. 
तेपि-पु. ते सुद्धां. 

तेरस-स्त्री. त्रयोदशी. 
तेरह-वि. तेरा: 
तेरहीं-स्त्री. तेरावा (श्राद्धाचा). 

तिरा-सवे. तुझा- 
तेरीसी-तुला अनुकूल असलेली गोंष्ट, 

तैरुस-पु. तिगस्तसाल. 
तैरे-अ. हन, कंडून. 

तैल-पु. तेल. 
तैल चढ़ना या उठना-तेलफछ पाठविणें. 

तेलहन-पु. गछीताचें धान्य. [उपोषण. 
तेला-पु. त्रिरात्रश्नत, तीन दिवस व रात्रीवें 



सेलिया 

तेलिया-वि. तेलासारखा तुब्ठतुछीत व 
चकचकीत. 

तेली-पु. तेल काढूत विकणारा. [व्यक्ति. 
तेलीका बेल-नेहमी कामांत गुंतलेली 
तेवन-पु. बाग, खेछ, क्रीडास्थान, कुपित 

दृष्टि, भुकुटी.-स्त्री. एक प्रकारचा 
तेबर-पु. रागीट नजर, क्रुंद्ध दृष्टि. [परकर. 
तेवर चढ़ता-राग येणें. 
तेवर बदलना या बिगड़ना-अत्यंत रागवणें. 
तेह, तेहा-पु. क्रोध, गवे, अहंकार, प्रचंडता. 
तेहरा-वि. तीन पदरी, तिसच्या बेढीं 

केलेला, तिप्पट 
तेहराना-क्रि. स. एकादें काम चांगलें 

करण्याकरितां तीन वेढ्यां करणें 
तेहबार-पु. सण 
तेहा-पु. राग, अहंकार, धमेंड. 

त्तेहि-सर्वे, त्याला 
तैही-वि. रागीट, अभिमानी, घर्मेंडखोर. 
तें-अ. द्वारा.-सर्व- तूं. 
तेंतालीस-वि. त्रेचाठीस- 
तेंतीस-वि. तेहतीस. 
ते-अ. तितका.-पु. निकाल. 
तेनात-वि. नियुक्त. 
तैनाती-स्त्री. नेमणूक, नियुक्ति. 
तैयार-वि. तयार, धष्टपुष्ट, योग्य, तत्पर. 
तैयो-अ. तेव्हां, त्यावेढीं: 
तैरना-क्रि. अ. पोहणें 
तैद-पु. त्वेष, राग, संतापः 
तेराक-वि. पटाईत पोहणारा 
तैराना-क्रि. स. पोहावयास प्रवृत्त करणें, 

शिरविणें, घुसविगें, 
तेसा, तेसी-वि. तसा, तथ्ी 
वॉ-अ. तेब्हां, त्यावेढीं, त्याप्रमाणें, 

न रेप हू न तोपखाना 

तोद-सन्नी, मोठें पोट. 
तोंदरलू--वि. मोठ्ा पोटाचा, ढेरपोट्या: 
तो-अ.-तेव्हां, सर्ब--तुझा- 
तोइ, तोय-पु. पाणी. 
तोकहूँ-सर्व. तुला, तुम्हाला 
तोख(घ)ना-कि. स. तृप्त करणें, संतुष्द 

करणे, प्रसन्न करणें. 
तोटका-पु. तोडगा, 
तोड़-पु. नदीचा जोराचा प्रवाह, युक्ति,तोड, 
तोड़ना-क्रि. स. तोड़णें. [प्रतिकार, वेढा, 
तोड़वाना-क्रि. स. तोडविएणें. 
तोड़ा-पु. एक हजार रुपयांची थैली, 

दागिना, एक अलंकार, नदीचा कांठ, 
मशाल, हानि, चकमक. 

तोड़े उलटना या गिनना-सपाटून द्रव्य 
तोत-पु. ढीग, समूह. [ ओतरणें, 
तोतरा, तोतल्लू-वि. बोबडा. 
तोतरी, तोतली-वि. बोबडा. 
तोता-पु. पोपट, बंदुकीचा घोडा. [घाबरणें. 
( हाथोंके ) तोते उड़ जाना-चुटपुटणें, 
तोतेकी तरह अँ.खें फेरना या बदरूना- 

फार उद्धटपणानें वागणें. [ करणें. 
तोता पालना-जाणून बुजन अवगुण ग्रहण 
तोताचच्म-पु. उद्धट, दुःशील, निलंज्ज, 

बेम्रवत. 
तोती-स्त्री. उपपत्नी, पोपठ, पोषटाची 
तोदा-पु. पाहा “तूदा'. [मादी. 
तोप-स्त्री. तोफ. 
तोष कीलना-तोफ निरुषयोगी करणें. 
तोपकी सलामी उतारना-तोफ उडबून 

सनन््मान करणें 
तोपखाना-पु. तोफा व त्यांचें सामान 

ठेवण्याची जागा, युद्धाकरितां सुसज्जीद 



सोफ्णो 

! केलेल्था चार किवा ८ तोफांचा 
तोषची-पु. ग्रोलंदाज. [ समुदाय. 
तोपड़ा-पु. माशी, एक पक्षी. 

तोपना-क्रि. स. झांकर्णें. 
तोषा-पु. घांवदोरा. 
लोबड़ा-पु. तोबरा. [ त्याग. 
तोबा-स्त्री. पापकर्माचा पश्चात्ताप पूर्वक 
तोबा करना (ओरड्न, रड्न, दीनता 

दाखवून ) परचत्ताप करणें.। 

शोबा बुलवाना-पूर्णपणें पराजय करणें 
तोबा तित्ला करना या मचाना-पाहा 

तोबा करना 
तोमर-पु. एक शस्त्र, एका प्राचीन देशाचें 

नांव, या देशाचा रहिवाशी, रजपुतांचा 
तोयनिधि-पु. समुद्र. [एक प्राचीन राजवंश. 
तोर, तोरा-वि. तुझा, तुझें. 
तोरई-पाहा तुरई 
तोरण, तोरन-पु. तोरण. 
तोर (ड़) ना-कि. स. पाहा “तोड़ना. 

तो (तौ) छना- क्रि. स. वजन करणें, 
तारतम्य ओछखणें, गाडीच्या चाकांत 
तेल घालणें 

तोला-पु. तोव्ा, तोछ॒था इतकें वजन. 
पेशक-स्त्री, मऊ लहान गादी. [ चा डबा. 
तोशदान-पु. काडतुसाची पिशवी, फराव्ठ- 
तोशा-पु. प्रवासास जातांना बरोबर 

घेतलेले फराल्ठाचें पदार्थ. 
तोशाखाना-पु. राजांचें वस्व्रागार. 
तोष-पु. संतोष, आनंद. 
तोहफ़गी-स्त्री. उत्तमता. 
तोहफ़ा-पु. बक्षीस, नजराणा, देणगी. 
तोहमत-स्त्री. खोटा आरोप. 

तोहमती-वि. दुसयावर दोष ठेवणारा. 

> रै६२ - पेर,व्योरी 

वोहर,तोहरा,तोहार-सर्व. तुमचा 
तोहि, तोही, वोहे-सर्व. तुला 
तौंस-स्त्री. तहान 
तौंसना-क्ि, अ. तहान लागणें, होरपकणें. 
लौंसा-पु. उष्णता, उष्मा, 
तौंसियत-स्त्री. विस्तवाची आंच. [घडचा). 
तौ-अ. तो.-पु... पदर (कपडबाच्या 
तौक-पु. गव्लयांतील दागिना, पढ्टा 
तौकीर-स्त्री. आदर, सनन््मान 
तौन-सर्व. तो, ती, तें, कोणी. 
तौफ़ीक-स्त्री. ईश्वराची कृपा, श्रद्धा, भक्ति, 
तौ-भो-अ. तरीसुद्धां. [सामथ्ये, शक्ति. 
तौर-पु. रीत, वर्तंणूक, स्थिति. 
तौरतरीका-पु. चाल. 
तौरा (रं) त-पु. यहुद्यांचा प्रसिद्ध धर्मग्रंथ. 
तौरि-स्त्री. चक्कर, मूर्च्छा. 
तौल-पु. वजन करण्याची क्रिया, तराजू. 
तो लगी-अ. तोपयंत. [ ओंगण घालणें. 
तौलना-क्रि, स. तोलणें, वजन करणें, 
तौला-पु. धान्य तोलणारा मनुष्य. 
तौलाना-क़ि. स. तोलप्पाचें काम करविणें. 
तोलिया-पु. स्त्री. टॉवेल. 
तौसीअ-स्त्री. मोकल्ी जागा. 
तौसीफ-स्त्री. प्रशंसा, 
तौहीद-स्त्री. एकेश्वरवाद. [ अप्रतिष्ठा, 

तौहीन,तौहोनी-स्त्री. अपमान, बेइज्जत, 
त्याग-पु. सोडणें, दान, विषयत्याग, दान, 
त्यागना-क्रि. स. सोडणें. [औदार्य, तपस्वी. 
त्यागपत्र-पु. राजीनामा. 
त्यों-अ. तत्काल, त्याप्रमा्ें. 
त्योधा-वि. रातांधछा. 
त्योंनार-स्त्री. चतुरता, नैपुण्य. 
त्योर,त्योरी-स्त्री. पाहा तिवर'*. 



त्योष्स - रेध३े - सक्ाडा 

त्योदस-पु. दोन वर्षापूर्वी किया दोल वर्षा- | त्वचा-स्त्री. कातडी, साल, कात, सम्बायहे 
त्योहार-पु. सण, पर्व... [नंतर येणारें वर्ष. 
त्योहारी-स्त्री. सगानिमित्त नोकरांना छाव- 
त्योदार-पु. चाल, रीत.  [यात्रे बक्षीस, 
त्यौर-पु. पाहा तेवर". 
त्यौराना-क्रि. अ. घेरी येणें. 
अरस-पु. जंगम, चर (जीव), प्राणिमात्र, 
असरेणु-पु. अतिसुक्ष्म कण. [लिंगशरीर. 
श्रसित-वि. भ्यालेला, पिडलेला. 
आता-पु. रक्षक. 
आतु-वि. रक्षिलेला: 
आस-पु. भीति, कप्ट, 
आहि-अ. रक्षण कर. 
त्रिकाल-पु. तिन््ही काठ. 
जिखा-स्त्री. तुथा. [वीन्ही लोक. 
जिजग-पु. पशुपक्षी व इत्तर' प्राणी, 
जिदिव-पु. स्वर्ग. 
त्रिदेव-पु. श्रम्हा, विष्ण, महेश- 
त्रिपिताना-क्रि. अ. संतुष्ट होणें.--क्रि. स. 
त्रिभुज-पु. त्रिकोण. [ संतुष्ट करणें. 
त्रिलोक-पु. तीन लोक (स्वर्ग, मत्य, 
त्रिवेणी-स्त्री. तीन नद्यांचा संगम. [पातात्). 
जिसना-स्त्री. तष्णा. 
ब्रिसनाधथो नि-स्त्री. पशुपक्षी, प्राणी. 
अ्रटि-स्त्री. उणीव, चूक. 
अेता-पु. चार युगांपकीं 

फाशांचा एक डाव, तीन 
तीन पवित्र अग्नि (दक्षिण, गाहंपत्य, 
आहवनीय. ) [पाताल ). 

श्रेलोक्य-पु. तीन्ही लोक (स्वर्ग, मृत्यु, 
शओोटि,त्रोटी-स्त्री. चोंच, पक्षी विशेष, 

भाला विशेष, कायफल, मत्स्य विशेष. 
ब्ोण, त्रोन-पु. बाणांचा भाता. 

है) 938 

कात, स्पश्चेंद्रिय. 

(थ] 
थंब,थंभ-खांब, टेका. 
थंबित-वि. स्तंभित, अचल. 

थकना-क्रि. अ. थकरणें, मुस्ध होणें, घाबरणें, 
म्हातारपणामुद्ठें अशक्त होणें, 

थकान-पु. थकवा.- [न चालवर्णे, 
थकाना-क्रि. स. थकविगणें, 
थकामाोदा-वि. थकलेला. 
थकाव (ह )८-स्त्री. थकावट, थकवा. 
थकित-वि. थकलेला, मुग्ध. 
थकौहा-वि. थकलेला, श्रांत- 
थक््का-पु. गोठलेला पातत् पदार्थ. 
थगित-वि. स्थगित, शिथिल, मंद. 
थन-पु. स्तन. 
थनी-स्त्री. अजागल स्तन,बकरीच्या गलधा- 

खालील दोन लोंबते मांसपिड, | फोड, 
थनेला-पु. स्त्रियांच्या स्तनांवर होणारा 
थनेत-पु. ठाणेदार, गांवाचा पुढ़ारी, 

जमिनदाराचा खंड वसूल करणारा 
थपकना-क्रि. स. थोपटणें. [ गुमास्ता. 
थपकी-स्त्री. थापटी. 
थपड़ा-पु. टपली. 
थपडी-स्त्री. टाढी, टपली. 
थपथपाना-क्रि, अ. थोपटणें. 
थपन-पु. स्थापन. 
थपता, अपाना, थापना-क्रि. स. स्थापनढ़ 

करणें,लौकिक गाजविणें, नांव मिलविें, 
थपुआ-पु. कौल. 
थपेड़ा-पु. धक्का, थप्पड. 
थप्पड-पु. थप्पड, आधात. 



ऋशकारी 

शमकंररी-वि. स्तंमन करणारा, संयमी, 
#। थोपवृन धरणारा. 

अमड़ा-वि. मोठया पोटाचा, ढेर पोट्ा. 
शमला-क्रि. स. थांबणें, बंद होणें, धैये घरणें. 
शसाना-क्रि. स. थांबविणें, बंद करणें, घीर 
अर-स्त्री. थर.-पु. वाधीण, स्थान. [देणें. 
धरथर-स्त्री. भीतीनें थरथर कांपणें. 
अभ्रकना, थरथराना, थरनिा-क्रि. अ. 
अरहरी-स्त्री. कंप. . [थरथर कांपफें. 
चरहाई, थराई-स्त्री. उपकार, कृपा. 
थल-पु. स्थठू, कोरडी जमीन, रण, 

बात्ठवंट, वाघीण- [थलीत. 
चलथरू-वि. लट्ठपणामुत्ठें हलणारे, थलू- 
थलूथलाना-क्रि, अ. लट्ठ॒पणामुठें शरी- 

राचें मांस हलणें. 
चलबड़ा-पु. पत्ता, ठाव, ठिकाण. 
थली-स्त्री. स्थान, ठिकाण, तत्ठ, बैठक, 
अथई-पु. गवंडी. [विद्धवंट. 
अहना-क्ि. स. ठाव घेणें. 
थहराना-क्रि. स. थरथर कांपणें. 
थहाना-क्रि. स. ठाव घेणें, एकाद्याच्या 

' विद्वत्तेविषषीं किवा सोग्यतैवबिषयीं 
* अंदाज करणें. [डाकूचें गुप्त स्थान. 

थोग-स्त्री. गुप्त तपास, तपास, चोर किवा 
थोगी-पु. चोरीचा माल विकत धघेणारा, 

चोरांचा मुख्य, गुप्त हेर. [(रोपाचें). 
थाबला-पु. रोप लावलेला खब्ठगा, आढें 
था-क्रि. अ. होता. 
थाक-गांवाची सीमा, रास, थकवा. 
थाकना-क्रि. अ. पाहा 'थकना. 
आता-पु. रक्षक. 
थाति-तो-स्त्री. अनामत, वे्तीं उपयोगी 
पडावी म्हणन राखून ठेवलेली वस्तु, धैर्य 

- रह - थिकरना 

थान-पु. स्थान, संख्या, राहण्याची जागा, 

देवस्थान, तबेला, कपड्चाचे थाना. 
थाना-पु. ठाणें, (उदा.-पोलीस ठाणें). 
थानेदार-पु. ठाणेदार, फौजदार, पोलीस 

चौकीवरील अधिकारी. [मालक. 

थानेत-पु. ग्राम देवता, एकाद्या अड्ड्याचा 
थाप-स्त्री. तवल्याची थाप, थप्पड, प्रतिष्ठा, 

ठसा, प्रमाण, शपथ, पंचायत, जमाव- 
थापन-पु. स्थापन, प्रतिष्ठापना. 
थापना-क्रि. स. स्थापणें, बनविणें. 
थापा-पु. पंजाची थाप, ठसा, शेतांत 

धान्याच्या राशीवर मातीनें किया 
शेणानें केलेली खूण, ढीग. 

थापी-स्त्री. गवंड्याचें एक हत्यार, थापी. 

थाम-पु. खांब, शीड.-स्त्री.-- पकड. 
थामना-क्रि. स. थांबविणें, अडविणें, 

थोपवून ठेवणें, मदत करणें, संभाक्तणें, 
थार,थारा-पु. ताट. [जबाबदारी घेणें. 
थाल-पु. मोठी परात. 
थाला-पु. रोप लावलेला खकगा, आहें. 
थाली-स्त्री. थाढी, ताट. 

थालीका बेंगन-पगडी बदलणारा, वारा 
येईल तशी पाठ देणारा (स्वतःच्या 
फायद्याकरितां ) . 

थाह-स्त्री. खोली, खोलीची ह॒द्द, उथल्- 
पाणी, खोलीचा अंदाज, हहू. 

थाहता-क्रि. स. अंदाज काढगणें. 
थाहरा-वि. उथक्ू. 
थाहा-स्त्री. उथ्ठ नदी. 

थिगली-स्त्री. ठिगल. [ थांबण्याची जागा, 
थिति-स्त्री. स्थिति, रक्षण, राहणी, ठराच, 
थिर-वि. स्थिर, शांत, स्थाई. 
थिरकना-क्रि. अ. थयथय ताचणें, ठुमकणें 
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धिरना-क्रि. अ. हालती वस्तु स्थिर होणें 
निवछणें, तछाशीं जमणें. [ होऊं देणें 

थिराना-क्रि. अ. स्थिर होणें.-क्रि. स. स्थिर 
थीता-पु. धैर्य, शांति, स्थैर्य. 
शुक्का फज्ीहत-स्त्री. तिरस्कार, छी थु, 

फजिती, भांडण. 
थुड़ी-स्त्री. छी थू, घिक््कार. 
थुड़ी थुड़ी करना-धिक्कार करें. 
थूक-पु. थुंकी. 
थूकों सत्तू सानना-थोड्याशा सामुग्रीनें 

मोठें काम करण्याची इच्छा करणें. 
थूकना-क्रि. अ. थुंकणें.. [लांबट तोंड. 
थूथन-पु. डुकराप्रमाणें पुढे निघालेलें तोंड, 
थूथरा-पु. नागाचा फणा, लांब तोंड. 
थून, थूनी-स्त्री. खांब, टेक्. 
थूल-ला-वि. स्थल, बेढब. [उंचवटा, ढीग. 
थवा-पु. सीमा दाखविणारा खांब, पिंड, 
थहड, थूहर-पृ. रुईचें झाड, कांड्या 
शेईथेई-वि. थयथय (नाचणें). | निवडुंग 
थेगली-स्त्री. ठिगल 
थेथर-वि. थकलेला, शांत 
थैला-पु. पोते, पिशवी, खिसा. [ पिशवी: 
थेलो-स्त्री. हहान पिशवी,रुपयांनीं भरलेली 
थेलीदार-पु. खजीन्यांत रुपयांची ने आण 

करणारा माणूस, खजिनदार. 
थैलीबरदारी-स्त्री. थेली पोंचविष्याचें काम. 
थोक-पु. ढीग, समूह, ठोक बिक्री 
थोक करना-एकत्र करणें. [प्रमाणांत. 
थोड़ा-वि. थोडा, अल्प, कमी.-अ. अल्प 
थोड़ा ही-जवत्त जवछ नाहीं. 
थोड़ा बहुत-थोडें बहुत. . [भाग. 
भोती-स्त्री. जनावराच्या तोंडाचा पुढील 
थोथा,वयोधो-वि. रिकामा, निरुषयोगी, 

पोकछ, बोथट, कुचकामाचा. 
थोप-पु. पालखीचां दांडा, ठसा. 
थोषड़ी-स्त्री. थप्पड: 
थोपना-क्रि. स. थापणें, लादणें, वांचविगें 
थोबड़ा-रा-पु. जनावराचें ततोंड. 
थोर,थोरा-वि. थोडें. 

थोरिक-वि. थोडासा. 

[द] 
दंग-वि. थक््क, विस्मित.-पु. भीति, 

दंगा, हुल्लड, [उपद्रवी, प्रचंड, भयंकर, 
दंगई-वि. दंगा धोपा करणारा, उपद्व्यापी, 
दंगल-पु. कुस्तीचा आखाडा, कुस्तीची 

शर्यत, जमाव, मोठी गादी, चढाओढ़. 
दंगा-पु. दंगा, उपद्रव, हुल्लड. 
दंड-पु. सोटा, दंडवत, दंड (शिक्षा ), दंड 

(व्यायाम), निशाणाची काठी, तराजूची 
दांडी, चार हाताचें माप, यम, घटका. 

दंडक-पु. दंडा, काठी, शास्ता, दंडकारण्य- 
दंडना-क्रि. स. शिक्षा करणें. 
दंडनायक-पु. सेनापति, राजा, यम. 
दंडप्रणाम-पु. दंडवत- 
दंडबत-पु. साष्टांग नमस्कार. 
दंडित-वि. शिक्षा झालेला. 
दंडी-वि. भांडखोर.-पु. दंड धारण कर- 

णारी व्यक्ति, यम, राजा,हारपाल,जिन- 
देव, शंकर, सस्कृताचें एक प्रसिद्ध कवि, 
दंड व कमंडलु धारण करणारा संन्यासी. 

दंतिया-स्त्री. लहान दांत. 
देंतुला-वि. मोठें दांत असलेला. 
दंद-स्त्री. वाफ, उष्णता.-पु. तटा, गडबड. 
दंदों-पु. दांत- 
दंदाना-पु. दाते (फ्णी करवत इत्यादिचे). 
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वेंदानेदार-वि. दातेदार, दाते असलछेला- 
वंबोशिकन-वि. सडेतोड (उत्तर), दांत 
बंपति-ती-पु. नवरा बायको. [काढणारा. 
बंपा-स्त्री. वीज. 
बंभ-पु. ढोंग, गर्व. 
बंभी-वि. ढोंगी, अभिमानी, पाखंडी- 
बंभोलि-पु. बज्या. 
दंबरी-स्त्री. घान्याची मछणी. 
दंश-स-पु. दंश, दंतक्षत, दांत, विषारी 

प्राण्याचा दंश, एक विषारी माशी. 
ब-वि. देणारा (समासांत जसें-धनद)पु.- 

दांत, पर्वत, -स्त्री. भार्या 
बई-पु. देव, विधाता, प्रारब्ध. 
वईका धघाला-दुदेंवी, 
बई दई-अ. अरे देवा रे, अग बाई ग. 
दईसारा-वि. देवी आपत्तीत सांपडलेला, 
दकियानूस-पु. एक अत्याचारी अरबी 

बादशाह.-वि. प्राचीन, फार वद्ध 
दकियानस दखसा-पु. पारश्याचें प्रेतस्थान: 
दक्षियानूसी-वि. प्राचीन, फार पुरातन 
दक़ीक़म-वि. बारीक, नाजूक, कठीण 
वक़ीक़ा-पु. युक्ति, उपाय, सूक्ष्म ग्रोष्ट, 

विपत्ति, क्षण: 'करूँन चुके 
(कोई) दक़ीका बाक़ी न रखना-सर्व उपाय 
वक्खिन-पु. दक्षिण, दक्षिणेकडील प्रदेश 
बक्ष-वि. चतुर, दक्षिण, उजवा, निपृण.-पु 
बक्षता-स्त्री. निपुणता. [एक प्रजापति 
दक्षिण-वि., उजवा, निपुण, चतुर.-पु. 

दक्षिण दिशा, प्रदक्षिणा के 
दक्षिणा-स्त्री. दक्षिण दिशा, दान दिलेल्या 

बस्तुबरोबर द्यावयाचें धन, भेट दिलेला 
पैसा [ प्रवेश, शिरकाव 

खल-पु. अधिकार, हस्तक्षेप, ढवत्ठाढवत्, 

« २६६ - वगाबाजी 

दखल देना-प्रवेश करणें, पोंचणें.. 
दखलतामा-पु. अधिकारपत्र, 
दखलयथाबी-स्त्री. अधिकार किया ताबा 
दखिनहा-वि. दक्षिणी. [ मिल्ठविणें. 
बसखीना-पु. दक्षिणचा वारा- 
बख्लोल--वि. अधिकारी, ताबा ठेवणारा. 
दखीलकार-पु. जमीनदाराच्या जमिनीवर 

कमीत कमी बारा वर्षाचा अधिकार 
(वहिवाट ) असलेला भनुष्य. 

दयड़-पु. नगारा. 

दगड़ना-क्रि, स. खत्या गोष्टीवर विश्वास 
न ठेवणें, [संशय. 

दग़दगा-पु. भय, एका जातीचा कंदील, 
दगदगाना-क्रि. अ. चमकणणें.-क्रि. स. 

चमकविदणें. 
वगदगी-स्त्री. भीति, संशय, कंदील. 
दगधना-क्रि. अ. जछणें .-क्रि. स. जाछणें, 

दुःख देणें, 
दगना-क्रि, अ. सुटणें ( बंदूक, तोफ 

इत्यादि ), करपणें, जछून जाणें, डागछलें 
जाणें, डाग पडणें, प्रख्यात होणें.-क्रि 
स. जाकणें, डाग देणें, मोहोर करणें 
जखम किवा फोड औषधानें जाछणें, 
तोफ डागणें, चिन्ह करणें. 

दगर-रा-पु. विलंब, उशीर, रस्ता.. 
दग्मल-ला-पु. दगा, कपट, बहाणा, डमरा, 

जाड अंगरखा. 
दराल फसल-पु. दगा फटका 
दगह्ा-वि. डाग दिलेला, चरका दिलेला, 

प्रेताला अग्नि देणारा. 
दगा-स्त्री. दगा, कपट. 

बगादार,दगाबाद्ध-वि. दगाबाज, कपदी. 
बगधाज्ञी-स्त्री. कपट. 
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बरगेल-वि. डागलेला, दोष असलेला. -पु. 
दगाबाज. 

दजकना-क्रि. अ. ठेंच किया धक्का लागणें, 
दबणें, हिसका बसणें. -क्रि. स. धक्का 
देणें, दाबणें. 

दना-क्रि. अ. पडणें, खालीं येणें. 

दच्छ-पु. पाहा दक्ष 
दच्छकुसारी-स्त्री. दक्षकन्या, सती. 
दच्छिन-वि. दक्षिण. 
दढ़ियरू-वि. दाढ़ीवाला. 
दतवन,दतुअन-स्त्री. दांततण (बाभूक 

लिब इत्यादींचें), तोंड धुणें 
दतिया-स्त्री. बारीक दांत 
दतून, दतौन-स्त्री. दांतवण, 
दत्त-वि. वांचवलेला, दान दिलेला. 

-पु. दान, दत्तात्रय, दत्तक. 
दत्तक-पु. बारा प्रकारच्या पुत्रपिकी एक 

जो पुत्र नसून पुत्र मानला जातो. 
दत्तचित्त-वि. एकाग्र. 
दत्ती-स्त्री. वाझनिश्चय. 
ददरा-पु. गाठावयाचें वस्त्र. 
बदा-पु. दादा, आजा. 
ददिया ससुर-पु. आजे सासरा 
ददिया सास-स्त्री. आजे सासू 
ददिहाल-पु. आजोबांचें घर, किवा कुछ 
ददोरा-पु. गांध,. [(वडिलांचे वडील ) 
दछष,दधि-पु. दहीं, वस्त्र, समुद्र 
द्धसार-पु. लोणी 
व्धिकादो-पु. गोकुव्ठअष्टमीच्या दिवशीं 

दहयांत हृत्दद मिसत्वून एकमेकांचे 
अंग्रावर फेकतात तो उत्सव. 

द्िसुत-पु. कमत्ठ, चंद्र, मोती,विष, लोणी. 
द्ीचि-पु. शृक्राचायचि पुत्र. [करणें. 
बनवनाना-कि, अ. दणाणून सोडणें, आनंद 

दनावन-अ. दणदण शब्दासहित,ताबडतोब- 
बनुज-पु. राक्षस, असुर. 
द्रपट-स्त्री. घाक, धमकी, 
दपटठना-क्ि. अ. दटावणें, दरडाबण्ें. 
दपु-पु. अहंकार, घमेंड. 

दपेट-स्त्री. दटावणी. उिग्नता. 
बफ-स्त्री. डफ. -पु. विष, आवेश, कोच, 
दफअतन्-अ. अचानक, एकाएकीं. 
दफती-स्त्री. पूद्ा (पुस्तकाचा ), पृष्टीपनर- 
दफन-पु. प्रेत पुरण्याची क्रिया. 
दफनाना-्रि. प्रेत पुरणें, गाडणें. 
दफ़ा-स्त्री. वेढां, काययाचें करूम, खेपा. 

-वि. तिरस्कृत, दूर केलेला. [भरणें. 
दकफ़ा लगाना-कायद्याचें कलमाखालीं खटछा 
दफ़ादार-पु. फौजेंतील अंमरूदार, तुकडीचा 
दफ़ीना-पु. पुरलेलें धन [नायक. 
दफ्तर-पु. कचेरी, कार्यालय, सविस्तर 

वृत्तांत, लांबलचक पत्र. [करणारा- 
दफ़्तरी-पु. बुक बाइंडर, कार्यालयांत काम 
दफ्तरीलाना-पु. बुकबाइंडिग विभाग. 
दबंग-वि. प्रभावशाली, झरुबाबदार. 
दबक-स्त्री. दबण्याची क्रिया, सुरकृती. 
दबकना-क्रि. अ. भीतीनें लपणें. -क्रि. स. 

धातूला चपटी करणष्याकरितां ठोकर्णे. 
दबका-पु. सोत्याची तार. 
दबगर-पु. ढाल तयार करणारा, चाम- 

डच्चाचें बुधले बनविणारा. 
दबदबा-पु. प्रताप, दाब. 
दबना-करि. अ. दबणें, मागगें हटणें, 

लाचार होणें, फिक्कें पडणें, नम्र होणें,. 
दबसट-पु. दाब, दडपण (छाजओें. 

दबाना-क्रि, स. दाबणें, मा्गें हटविजें, 
दडपण घालणें, दाव आणणें, बछकावणें, 



बया मारना 

असहाय करणें, गाडणें, दमन करणें, 
दबा सारना-छलछणें. 
यबा होना-ओढाताण होणें... [करणें. 
यबा लेना, बबा बैठता-पैसे दाबणें, ताब्यांत 
वी जबानसे कहना-स्पष्ट न बोलणें. 
डबें होना-मिघा होणें. 
बे पॉच,दर्वे पैर-पाय न वाजवतां. 
दबाब-पु. ददपण, वजन... [वागणारा.- 
अबैलू-ला-वि. अंकित, ताबेदार, नमून 
इबोचना-क्ि, स. लपविणें, एकदम धरून 

दाबणें. [दाबणें. 
बबोरना-क्ि. स. समोर उसे राहूं न॒देणें, 
अब्ब-वि. मेंगा, भित्रा. 
अम-पु. वास, पक (वेछ ), शिक्षा, दमन, 

चिखल, घर, बुद्ध, विष्णु, दाब, प्राण, 
जीवनशक्ति, व्यक्तित्व, कपट, शस्त्राची 

अचम' उखड़ना-श्वास थांबणें. [धार. 
द्रम घुटना-श्वास कोंडणें. [दुःख देणें. 
बस घोंटकर सारना-गढ्ठा दाबून मारणें, 
दस खींचना-गप्प बसणें, इवास घेणें. 
इस तोड़ना-शेवट्चा श्वास घेणें. 
शम फूलना-धापा टाकणें. [करणें. 
बस भरना-अभिमानपूर्वक एकाद्याची स्तुति 
असम मारना या लेना-विसांवा घेणें, 
“बम खुश्क होना था सुखना-भीतीनें गांगर- 

ल्यामुल्ें इवास थांबण्ें. 
(नाकसें ) दस आना-ताकी नऊ येणें. 
बस देना-फसविएें. [ उपयोगी होणें. 
(किसीका ) दस गनीसत होना-समाजाला 
'बममें दस होना-जीवांत जीव असर्णे. 
वसक-स्त्री. कांति, चमक, तेज. 
बभकना-क्रि. अ. चकाकर्णें. 
बसकलर-सत्री. पंप, गुझाबदाणी, आगीचा 

- २६८ - दयाकन! 

बंब, विहिरीतून पाणी काढण्याचा पंप. 
दमकला-पु. रंग किवा गुलाबपाणी 

शिपण्याचें पिचकारी असलेलें भॉंडें, 
दमखम-पु. दृढता, प्राण, तलवारीचें पातें 

किया घार. 
दमचल्हा-पु. एक प्रकारची लोखंडी चूल. 
दमझोसा-पु. कपट, फसवणूक. 
दमड़ी-स्त्री. पैशात्रा आठवा भाग. 

दमदसा-पु. थेल्यांतून वाकू भरून रक्षणा- 
साठीं रचलेला कोट, मोरचा, प्रताप. 

दमदार-वि. मजबूत, तीक्ष्ण धारेचा, 
भरपूर जीवनशक्ति असलेला. 

दसमदिलासा-पु. टाव्टण्याकरितां वरवर 
केलेल्या गोड गोष्टी. 

दसन-पु. दडपण, नाश, वध, संयम, 
शिक्षा, विष्णु, शंकर, एक ऋषि, एक 
राक्षस, दमयंती, सारथी, दवणा, तत्त्व- 
ज्ञानी, वीर.-वि. जिकणारा, सत्ता 

दसमना-क्रि. स. दडपून टाकणें. [स्थापणारा- 
दमबाजु-वि. फूस देणारा. 
दमा-पु. दमा (रोग). 
दमाद-पु. जांवई. 
दमानक-स्त्री. तोफेची फैर. 
दमासा-पु. नगारा. 
दमारि-पु. वणवा, दावानरू. [ करणारा- 

दर्सया-वि. हरणारा, नाहींसे करणारा, दमन 
दया-स्त्री. करुणा, दक्षाची एक कन्या. 
दयानत-स्त्री. सत्यनिष्ठा, 
दयानतदार-वि. इमानी. 
दयाना-क्रि. अ. द्रवर्णे, दयाद्व होगें. 
दयार-पु. प्रांत, देवदाराचें झांड. 
वयाहु-वि. दयाढू, कृपाल्. 
बयावना-वि. पु. दीन, दयेस पात्र. 
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दयिता-स्त्री. पत्नी. दरप-पु. घमेंड. 
दर-पु. शंख, खतूगा, गुहा, भय, समह, | इरपण-प. आरुसा. 

सेना, दरवाजा. -स्त्री. प्रमाण, प्रतिष्ठा, 
विदारण, भाव, ऊस, पत्ता. -वि. 
फोडणारा, अल्प. -अ. आंत. 

दर उठना-विश्वास उडणें, 
दर दर सारा फिरना-दारोदार छागणें. 
दर असरू-अ. वस्तुतः. 
दर आमद-स्त्री. आयात (माल ),आगमन. 
दरकना-क्ि. अ. चिरणें. 
दरका-पु. आघात. 
दरकाना-क्रि. स. फाडणें. [आवश्यकता. 
दरकार-वि. क्षिति, आवश्यक. -स्त्री. 
दरकिनार-रा-अ. एक बाजूला, वेगढें. 
दरकृच-अ. मजल दर मजलरू. 
दरखत, दरख्त-पु. झाड. 

दरख्ास्त-स्त्री. विनंति, प्रार्थना, अर्ज. 
दरगाहु-स्त्री. दरबार, दरगा (पिराचा), 
दरगुज्र-वि. वंचित, माफ. [ उंबरा. 
दरगोर-रागानें “जा मर ' म्हणपें. 
दरज-स्त्री. भेग, चीर, फट. 
दरज करना-नोंदविणें. 
दरजन-पु. डझन. 
दरजा-पु. इयत्ता, हुद्दा, खंड. 
दरज्ञी-पु. शिपी. 
दरद-पु. पीडा, दुःख, दया, भीति, 

विषभेद, पारा, हिंगुल, शिसें. -स्त्री. 
भीति, मन, हृदय, पवत, कडा, उंचवटा, 

दरदर-अ. दारोदार. [ बाण. 
दरदरा-वि. खरबरीत. 
बरदराना-क्रि. स. रवा काढणें. 
दरना-कि. स. भरडणें, नाश करणें. 
बरनापा-पु. जलूफछाट. 

दरपना-कि. अ. संतापणें, गब्े करणें. 
दरपनी-स्त्री. लहान आरसा.- 

दर परदा-अ. गुप्तपणानें, रूपून छपून- 
दरपेश-अ. समोर, पढ़ें. [ शोधांत- 
दरपै-अ. एकाद्याच्या पाठीमागें, एकाग्याज्या 
(किसीके) दरपे होना-एकाच्ाच्या 

पाठीस लागणें, एकाद्याला जास देणें, 
दरब-पु. धन, द्रव्य. 
दर बदर-अ. दारोदार. 
दरबा-पु. कबूतरखाना, खुराड़ें. 
दरबान-पु. पहारेकरी, द्वारपाल. 
दरबानी-स्त्री. पहारा, पहारेक्याचें काम. 
दरबार-पु. राजसभा, राजा, महाराज, 

अमृतसरमघील शिखांचें मंदिर, द्वार. 
दरबारी-पु. राजसभेचा सभासद, राज- 

दरबारांत बसणारा मनुष्य. -वि. राज- 
समेंत बसण्यास योग्य. 

दरबी-स्त्री. पत्ी, सापाचा फणा. 
वरभ-पु. दर्भ, वानर. 
दरमा-पु. बांबूची चटई. 
दरमान-पु. उपचार, औषध.- 
दरभसाहा-पु. मासिक वेत्तन, 
दरमियान-पु. मध्य. -अ. मध्यें. 
दरमियानी-वि. मघला, मध्यस्थ, -पु. 

समेट घडवृन आणणारी व्यक्ति, 
दरबाजा-पु. दरवाजा, कपाटठ, दाराच्या 
दरवेश-पु. फकीर, भिकारी.  [फल्या- 
बरबेशाना-वि. फकीराप्रमाणें. 
दरवेशी-स्त्री. फकीरी. 
दरश-स-पु. दर्शन, दुष्टादृष्ट, सौंदये, 
दरसन-पु. दर्शन. 



कर्पना 

इरसला-नक्र. अ. दिसणें. -क्रि. स. पाहणें. 
ब्रश (स )नी--सत्री. आरसा. 
वरसाना-फक्रि, स. दर्शविणें, दाखविर्णें. 
बर हफ़ाीकत-अ. खरें पाहिलें असतां. 
दइरहम-वि. अव्यवस्थित. [ पालट. 
बरहम बरहस-वि. रागावलेला, उलटा- 
बराती-स्त्री. विता. 
दशज-वि. विस्तृत, मोठा. -अ. अधिक, 

-स्त्री. चोर, फट, टेबलाचा खण. 
दरार-स्त्री. फट, चीर. 

बरारना-क्रि. अ. भेग पडणें, फट पडर्णे. 
दरारा-पु. धक्का. 
दरिदा-पु. हिंसक पशु. 
दरिह्र-वि. दरिद्री, निर्धन. 
दरिव्रता-स्त्री. गरियी. 
दरिभा-पु. नदी, समुद्र, [नदीजबल्चा. 
दरियाई-पु. समुद्रासंबंधीं, नदीसंबंधी, 
दरिय'ए शोर-पु, समुद्र, काछें पाणी. 
वरियादिल-वि. उदार. 
दरियाफ्त-विं. ज्ञात, माहित. 

दरियाबरार-पु, म्शीची जमीन. 
दरियाबुर्द-पु. नदीच्या प्रवाहानें वाहुन 

गेलेलो जमीन. 
दरियाव-पु. पाहा “दरिया. 
बरी-स्त्री. सतरंजी, दरीखोरें, गृहा- 
इरीखाना-पु. पुष्कक्ष दरबाजे असलेला 

महाल, राजदरबार. [प्याची जागा- 
वरीचा-पु. खिडकी, खिडकीजवल्)ठ बस- 
दरीदा-वि. फाटलेला. 
बरीबा-पु. परानाचा बाजार. 
द(दु)रूद-स्त्री. आशीर्वाद, शुभकामना. 
ररेगु--पु. दुःख, पदचात्ताप, कमतरता. 
वरेरना-क्रि. स. चेंदामेंदा करणें, रगरडणें, 
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बरेरा-पु. घकका, प्रवाहाचा जोर. [वाठणें. 

दरेस-वि. सिद्ध बनविलेला, छापलेलें. 
तलरूम कापड. -पु. वेश. 

दर॑या-पु. दछणारा, नाश करणार. 
दरोग-पु. खोटें.. [ घेऊन खोटे बोलणें. 
दरोगहलफ़ी-स्त्री. खरें बोलण्याची शपथ 
दर्ज-स्त्री. पाहा दरज 
दर्जन-पु. डझन- 
दर्जा-पु. पाहा “दरजा '. 
दर्दअंगेज-आमेज-नाक.--वि. दुःखद. 
दर्दे खाना-दया दाखविणें. 
वर्दमंद, दर्दी-वि. दुःखी, दयात्ू. 
दर्दसरी-स्त्री. मेहनत, त्रास. 

दर्ष-पु. गवं, राग, उद्धटपणा, उत्साह, 
कस्तूरी, एकप्रकारचा मृग, दाब- 

दर्भ-पु. एक प्रकारचें गवत, कुशासन, 
दर्रा-पु. दरी. 
दरनिा-क्रि. अ. बेधडक निघृन जाणें. 
दर्शक-पु. प्रेक्षक, दाखविणारा. 
दर्शन-पु. पाहा दरसन *. 
बसे-पु. अभ्यास, उपदेश. 
दल-पु. पान, दल, फुलाची पाकछी. 

तमालपत्र, समूह, फौज, सैन्य, गठ, पक्ष. 
दलक-स्त्री. योधडी, कप, थांबून थांबून 

येणारी कह्व. 
दलकन-स्त्री. कंप, थरकांप, आघात. 
दलकना-क्रि. अ. फाटठणें, थरथरणें, 

चकित होणें, उद्वि्न होणें.-क्रि. स. 
दलदल-स्त्री. दछदल, चिखल. [भिवविणें, 
दलदला-वि. दलूदलीचा. 

दलना-क्रि. स. दछणें, वाटणें, चेंदामेंदा 
करणें, चिरडणें, मकणें, दाबणें, नष्ट 

दलबंदी-स्त्री. पक्ष, संघटना. [करणें, तोडणें. 



बलबल 

दलबर-पु. फौजफाटा, सैन्य... [मंडप 
बलबादरू-पु. मेघ समूह, मोठी फौज, मोठा 
दरू्मलना-क्रि. स. मछंणें, एकजीव करणें, 

चिरडणें, नाश करणें. 
दरूयाल-पु. सेनापति. 
बलहन-पु. ह्विदलधान्य, कडधान्य- 
दलहरा-पु. डा विकणारा. 
दलान-पु. दालन, ओसरी. 
दलाल-पु. दलाल, मध्यस्थ, माल खरेदी 

करण्यांत व विकण्यांत मदत करणारा. 
दलाली-स्त्री. दलालाचें काम, दलालाला 

मित्॒णारा पैसा. निष्ट ज्लालेला. 
दलित-वि. खंडन केलेला,विदीणं, खेचलेला, 
वलिहर-पु. दरिद्री. 
दलिया-पु. भरडलेलें धान्य, रवा. 
बलील-स्त्री. युक्तिवाद, वादविवाद. 
बलेल-स्त्री. कवायतीच्या स्वरूपांत 

विपायांना झालेली शिक्षा. 
दव-पु. दावाग्ति, जेंगल, अग्नि, कष्ट. 
ववर्कया-पु. जरीची तार तयार करण्या- 

साठीं, (सोनें, रुपें ठोकून) पत्रा तयार 
बवन-पु. नाश, फाडाव, [करणारा. 
दवनो-स्त्री. धान्याची मतणी. 
दवरिया-स्त्री. वणवा. 
दवा, दवाई-स्त्री. औषध, उपचार, इलाज. 
दवाज़ाना-पु. औषधालय. 
दबागिन-स्त्रो. दावाग्नि. 
बवात-स्त्री. दऊत्त. 
दवासी-वि. कायम असणारें, स्थायी, 
दवासी बंदोबस्त-पु. कायमधारापद्धति. 
दवारी-स्त्री. दावाग्नि. 
दशगुणोत्तर-पु. दशांश (गणित). 
बदासलव-पु. दर्शांश चिल्ह. 

क्प्ता 

दह्मी-स्त्री. दहावी तिथि, भरणावस्था: 
बदशहरा-पु. दसरा, विजयादशमी. 
दशाह-पु. मतकाचा दहावा दिवस. 
दच्त-पु. जंगल. - 
दस-वि. दहा, कित्येक. -पु. दहाची संख्या. 
दसन-पु. दांत, कवच. 

दसना-क्रि. अ. पंसरणें, -क्रि. स. अंथरून 
घालणें. -पु. बिछाना. 

दसमाथ-पु, दहा शिरें असलेला रावण. 
दसरथ-पु. दशरथ राजा. 
दससीस-पु. रावण.-वि. दहाशिरें असलेला. 
दसा-स्त्री. दशा, वैश्यांवा एक प्रकार. 
वसानन-पु. रावण. 
दसी-स्त्री. वस्त्राचा 

कापडाचें ठाण. 
दस्तंदा द्वी-स्त्री. हस्तक्षेप, ढवक्वाढइबहछ, 
दस्त-पु. जुलाब, रेच, हात. 
दस्तक-स्त्री. खडखडाट, महसूल वसूल 

करण्याच्रा परवाना, कर, माल घेऊन 
दस्तकार-पु. कारागीर.[जाण्याचा परवाना, 
दस्तकारी-स्त्री. कारागिरी. 
हक अकर 3 सही. 
द८तगीर-वि. मदतगार. प 
दस्तनिगर-वि. गरीब. [ चिमटा: 
दस्तपनाह-पु. विस्तव उचलग्याचा 
दस्तपाक-पु. हात पुसण्याचा रुमारू, 
दस्त बदस्त-अ. हातोहात. 

दस्तबरदार-वि. एकादा वस्तृवरील आपला 
दस्तमाल-पु. हातरुमाल. [अधिकार सोडणें, 
दस्तयाब-वि. हस्तगत.[अंथरण्याची चादर, 
वस्तरअआन-पु. जेवणाच्या वेलीं ताटाखालीं 
दस्ता-पु. मूठ, फुलांचा गुच्छ, कागदाचा 

दस्ता, शिपायांची तुकडी. 

शेवटचा भाग, 
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इस्ताना-पु. हातमोजा. दहा दिवस, ताबत. [ दहं स्थान. 
बस्तार-स्त्री. पगडी. बहाई-स्त्री. दहावा, दश्शांश, संख्येतील 
बस्तारबंद-पु. पगडी बांघणारा. वहाड़-स्त्री. हिस्त्र पशृंची गजेना. [ रडणें, 
दस्तावर--वि. रेचक...[[ संबंधीचा लेख. | वहाड़ मारना-किकाछी फोडणें, मोट्यानें 

बस्तावेज्ञ-सत्री. दस्तऐेवज, व्यवहारा- 
दबस्ती-वि. हाताचें. -स्त्री. मशारल, लहान 

. मूठ, लहान दऊत. [पारशी धर्मगुरु, 
दस्त्ुर-पु. वहिवाट, नियम, कायदा, 
इस्तुरी-स्त्नरी. दलाली, कमिझन. 
दस्यु-पु. दरवडेखोर, असुर, अनाये, दास. 
बहू-पु. डोह, हौद. -स्त्री. ज्वाला. 

. दहकना-क्ति. अ. चेतणें, पेट घेणें, भडकणें, 
अंग तापणें. [ शिलगावणें. 

दहुकाना-क्रि. स. चेतविणें, पेटविणें, 
दहड़ वहुड़-अ. धडाडून (पेटणें). 
वहन-पु. अग्नि, बिब्बा, एक वृक्ष, 

कबतर, दष्ट मनष्य, एक रुद्राचें नांव 
* तिनाची संख्या, जद्ण्याची क्रिया, 

कृत्तिका नक्षत्र, घृष, तोंड 
दहना-क्रि. अ. जरूणें, संतप्त होणें. 

-क्रि. स. जाछणें, संताप आणणें, -वि. 
वहनि-स्त्री. दहन, जलूणें. [ उजवा. 
दहपट-वि. तत्ठपट, जमीनदोस्त. 
वदहुपटना-क्रि. स. उध्वस्त करणें, जमीन- 
बहूर-पु. डोह, हौद, कुंड... [ दोस्त करणें. 
दहरना-क्ि. अ. थरकांप होणें, भयभीत 

होणें. -क्रि. स. भिवविणें. 
बहुलना-क्रि. अ. थरकांप होणें. 
दहुला-पु. दश्या (पत्त्यांतील). -पु. परात. 
बहुलछाना-कि, स. भिवविणें. 
बहुलीज्ष-स्त्री. उंबरा, उंबरठा. 
बहुशत-स्त्री. भीति. 
बहा-पु. मोहरमचा महिना, मोहरमचे 

वहाड़ना-क्रि.आ. गरजणें, मोठमोठचानें 
दहाना-पृ. रुंद तोंड,नदीचें मुख,मो री.[रडरणें. 
बहिना-वि. अनुकूल 
दहिनें-अ. उजवीकडे 

बहिने होना-अनुकल होणें. 
बहिने बाएँ-दोन्ही बाजूस. 

दही-पु. दही 
दही दही करना-एकादी वस्तु विकत 

घेण्यास लोकांना सांगत फिरणें, 
दहु-अ. किवा, अथवा, कदाचित्. 
बहेंडी-स्त्री. दहधाची हंडी. 
दहेज-पु. हुंडा. 
बहेजू-पु. हुंडा घेणारा, 
दो-पु. जाणणारा, तज्ञ, माहितगार, वेढ्ां- 
दोग-स्त्री. सहा रत्तीचें वजन, दिशा, 

सहावा भाग. -पु. डंका, टेकडी. 
दोत-पु. दांत, दाते (फणी, करवत वगैरेचे) . 
दोतों उंगली काटना या बोतोंतले उंगली 
बदबाना-चकित होणें, मुग्ध होणें, खेद प्रगट 
दोतकाटी रोटी-दाट मैत्री [करणें 
दोत खद्टे करना-पराजय करणें. [ खाणें, 
दोत चबाना,दात पीसना-रागानें दांतओठ 
(तालूमें ) दांत जमाना-साडेसाती ओढवर्णे 
बात तले ज्ञवान दो-तोंड आवरा, समजून 
दोत तोड़ना-हैराण करणें. [ बोला. 
दोत बेठ जाना- दांतखीछ बसणें. 
दोतोंमें तिनतका लेना-दांतीं तृण धरणें. 
देोना-क्ि. स. मछृणी करंणें. 
बाय-त्त्री. मत्णणी (घान्याची). 



दातव 

दे।ब-पु. संधि, डाव. 
दोवपेंच--डावपें च. 

दाोव चलना-जिकणें, विजयी होगें. 
दोव चलाना-हानि करणें. 
दोव पकड़ना-डाव करणें 2:30. 4 
दोव बचाना-युवित हाणून पाडणें. 
दोव बेठना-संधि निधन जाणें. 
देोवनी -स्त्री. दामिनी नांवाचा डोक््यां- 

तील दागिना. 
बावरी-स्त्री. दावें, दोर. [भोक, उष्णता, 
दा-वि. दाता, देणारा.-स्त्री. रक्षा, दानू, 
दाईं-वि. उजवी. 
दाई-स्त्री. दाई. -वि. देणारी, देणारा- 
दाईसे पेट छुपाना-माहितगारापासून 

एकादी गोष्ट लपविणें. 
दाऊँ-पु. पाठछी, खेंप, स्थान, डाव. 
दाऊ-पु. मोठा भाऊ, कृष्णाचा भाऊ बलदेब* 
वाऊदखानी-पु. उत्कृष्ट तांदुल, पांढरे गहें. 
वाख-स्त्री, द्राक्ष, मनुका. 
वाखिल-वि. दाखल, सामील, पोहोंचलेला. 
दाखिल करना-दाखल करणें, जमा करणें. 

दाखिल खारिज-पु. सरकारी कागदावर 
वारसाचें नांव बदलणें. 

दाखिर दफ़्तर-वि. ज्यावर विचार 
करावयाचा नाहीं असा ऑफीसांत 
दाखल करून घेतकेला कागद, निका- 
लांत निधालेला कागद. 

दाखिरा-पु. प्रवेश, शिरकाव. 
बाग-पु. दाह, प्रेत जात्ण्याची क्रिया. 
दाग वेना-प्रेत जालृष्याच्री क्रिया करणें. 
दाग-पु. डाग, चिन्ह, कलंक, जव्ठण्याची खूण. 
दागना-क्रि, स. जाछणें, डाग देणें, 

बंदुक तोफ वगेरे डागणें, चिन्ह करणें. 
हि. म. को... ६८ 

वाघवा: 

दायवेल-स्त्री. जमिनीवर पाया . क्यैरे: 
... खणण्यासाठीं कुक्छ पावड्यानें केलेलीं 

चिन्हें. 
दागि, दागी-वि. डाग असलेलें, कुजण्याजें : 

चिन्ह असलेलें, कलंकित, शिक्षा भोग- 
दाघ-पु. उष्णता, ईर्षा, मत्सर. [लेला: 
दाज (झ)न-स्त्री. दाह, ईर्षा. 
दाज (झ)ना-क्रि. अ. जछणें, द्वेष करणें. 
दाइस-पु. एक सर्प. [-कि. स. जाछणें. 
दाड़िम-पु. डाव्टिब- 
दाढ़-स्त्री. दाढ, गर्जना, ओऔरड. 
वाढु मारकर रोना-खूप जोरानें रडणें. 
दाढ़ना-क्रि. स. जाछूणें, भस्म करणें, 

संतप्त करणें, 
दाढ़ीजार-पु. एक शिवी (स्त्रिया रागाव- 

ल्यावर पुरुषांना देतात). 
दात-पु. दाता, देणारा. 
दाता-पु. दानशील, देणारा. 
दातार-पु. पाहा दाता. 
दाद-स्त्री. न्याय, गजकर्ण.-पु. देणगी. 
दाद देना-न्याय करणें, स्तुति करणें. 
दादनी-स्त्री. द्यावयात्री रकक््कम, एकाच्ा 

कामासाठीं आगाऊ दिलेली रक्कम. 
दाद फ्रियाद-स्त्री. न्यायात्री मागणी. 
दादा-पु. (वंडीलांचें वडील) आजा, 

वडील भाऊ, वडील माणसांकरितां 
आदर सूचक दब्द, गुरु. [फिर्यादी. 

दादी-स्त्री. आजी (बडीलांची आई), 
बाढ़, दादि-स्त्री. न्याय, प्रशंसा. 
बाहुर-पु. बेंडक. [साधु, दाद. 

दादू-पु. धुनिया जातीचा पंथ. प्रकर्तक 
दाघ-स्त्री. दाह, कष्टताप.. 

दाघना-क्रि, स. जाल्णें, भस्म केरजें, 



बात दायिनी 

बान-पु. दान, देणगी, औदार्य, लांच, 
' नजराणा, रक्षण, कर, वसुल, हृत्तीचा 
सद, शद्धि. 

बानदो-वि. ज्ञाता, माहितगार, आश्रय- 
वानपत्र-पु. बक्षीस पत्र. [ दाता. 
दानलीला-स्त्री. श्रीकृष्णाची एक लोला.- 

(यांत श्रीक्ृष्णानें ग्रोपीकडून दृध 
विकल्याबदलक कर वसूल केला होता). 

दानव-पु. राक्षस: 
दानवारी-पु. विष्णु, देवता, हत्तीचा मद. 
बानवी-वि. दानवाचें.-स्त्री. राक्षसी. 
दाना-पु. दाणा, अन्न, चर्णे, बीं, लहान 

गोल बस्तु (जसें मोत्याचा दाणा, मणी, 
कण. )-वि. बुद्धिमान, ज्ञानी, चतुर. 

दानेदानेकों तरतना-खावयास न मिढ्तणें. 
बानेदानेको मुहताज-अत्यंत गरीब. 
बानाई-स्त्री. बुद्धिमत्ता, हुशारी. 
वानापानी-पु. खाणें, उपजीविका. 
दानिश-स्त्री. अवकल, समजूत. 
दानिशमं-वि. बद्धिमान, समजूतदार. 
बानिद्ममंदी-स्त्री. बुद्धिमत्ता. 
वानिस्त-स्त्री. खबर, ज्ञान. 
दांती-वि. ठेवणारी, उदार, दानश्र. -पु. 

दान करणारी व्यवित्त, दान घेणारा, 
कर वसूल करणारा- 

दानेदार-वि. दाणेदार, रवाव्ठ. 
दानो-पु. दानव. 
दाप-पु. अहंकार, जोर, उत्साह, क्रोध, 
दापषक-वि. अहंकारी, धमकाविणारा. 
दापना-क्ि, स. दाबणें, मनाई करणें. 
दांब-स्त्री. भार, आधिपत्य. 
दाभ-पु. दर्भ- [ किमत, नाणें, घन. 
दास-पु. दोरा, माला, समूह, विश्व, जाढें, 

दामके दास पर-मूछ किमतीस. 
दाम खड़ा करना-किमत भरून घेणे रक््कम 

उभी करणें. 
(चामक ) दाम चलाना-अधिकार मिल्टाल्या 

नंतर मन मानेल तसें वागणें, 
दाम दास भर देना-पे न पै चुकविणें. 
दामन-पु. पदर, परववंताच्या पायध्याची 

जमीन. 

दासतगीर-पु. मा्गें छागणारा, दावा 
दामाद-पु. जावई. [ करणार. 
दासासाह-पु. दिवाव्ठखोर. (रक््कम. 
दामासाहो-स्त्री. घेणेंदारांना मिल्ालेली 
दामिनी-स्त्री. वीज, बिंदी, टिकली. 
दासी-स्त्री. महसूल, कर.-वि. बहुमोल. 
दाय-वि. देणारा.-पु. देणें, दान, देणगी, 

वंडिलोपाजित मिव्ठकतीचा वाटा, 
हिस्सा, भिक्षावक्क, वधूबरांस देणगी, 
नाश,थट्टेचें बोलणें, स्थान. 

दायम-पु. वारस, दाता.-वि. देणारा. 
दायज, दायजा-पु. हुंडा. 
दायनि-नी-स्त्री. देणारी. 
दायक-अ. सदा. 
दायमुलहब्स-पु. जन्मठेप. 
दायसो-वि. स्थायी. 
दायर-वि, चाल, चालता, फिरता. 
दायर करना-मुकदमा चालण्या करितां 

पुढें मांडणें, फियाद दाखल करणें. 
दायरा-पु. वर्तुछ, वृत्त, कक्षा. 
दायाो-वि. उजवा. 
दाया-स्त्री. दाई, कृपा, दया. 
दायाद-पु. वाटेकरी, गोत्रज, मुलगा.-वि. 

इस्टेटीत हिस्सा मिल्ठालेला, 
दायिनी-स्त्री. देणारी. 



दायित्व 

दायित्व-पु. जबाबदारी, देणेदारी- 
दायौ-वि. दाता, ज्याच्यावर जबाबदारी 

दायें-अ. उजबीकडे. [ आहे असा. 
दायें होना-अनुकूल होणें, प्रसन्न होणें- 
दार-पु. चीर, भेंग, नांगरलेलें शेत, पत्नी, 

लाकड, देवदार, सुतार,कारामी र.-प्रत्य- 
वारचीनी-स्त्री. दालचिनी. [ठेवणारा. 
दारण-पु. ब्रीरफाड करण्याचें काम, चीर- 

फाड करण्याचें हत्यार, एक फल्ठ. 
दारमदार-पु. आश्रय, एकादें काम 

एकाद्यावर अवलंबन असणें. 
दारा-स्त्री. पत्नी- 
बारिऊं-पु. डाव्िब: 
दारिका-स्त्री. कन्या, बालिका. 
दारिद-पु. दारिद्र. 
वारो-स्त्री. दासी, चिखल्या- 
दारुजोषित-स्त्री. कल्सूत्री बाहुली. 
दारुण-पु. विष्णु, शिव, एका नरकांचें नांव, 

रोद नांवाचें नक्षत्र, राक्षतस, भयानक 
रस.-वि. विदारक, भयंकर, कठिण, 

दारलखिलाफ़त-पु. राजधानी. [ दुःसह- 
दारुलशफ़ा-पु. हॉस्पिटल. 
दारू-स्त्री. औषध, दारू, शोभेची दारू. 
दारूनारी-स्त्री. लाकडी पुतढी. 
दारों-रो-पु. डाक्िब. 
दारोग्रा-पु. फौजदार. 
दाल-स्त्री. डाठ, डाछीव्या आकाराची 

वस्तु, देवी व फोड यांवरीरलू खपली. 
दाल गलना-डाछ शिजणें, हेतु पूर्ण होगें. 
वालबलिया-मिठभाकरी. 
दालमें कुछ काला होना-काढें बेरें असणें. 
(जतियों) दाल बेंटना--आपसांत मोठी 

मारामारी होणें. २8५ ४ ४ 

दिउलो 

बालमें मक्खी पड़ जाना-विरस होणें, 
अस्वस्थ होथें. 

दालमोठ-स्त्री. मसाला लावून तत्ललेली 
दालन-पु. ओसरी- | डाल. 
दालिम-पु. डाल्िब: 
दावें--पु. वेल्ठ, पाठी, अनुकूल समय, उपाय, 

पेंच, कपट, खेव्ठण्याची पाठी, स्थान 
दावेना-क्रि. स. मतछणी करणें. 
दा्बेरी-स्त्री. दावें, दोरी. क 
दावत-स्त्री. मेजबानी, जेवणाचें आमंत्रण. 
दावती-पु. एक अलंकार. 
दावन-पु. दमन, विव्ठा. [सांगणें. 
दावा-पु. वणवा, हकक्क, फिर्याद, ठांसून 
दावा करना-ठासून सांगणणें, निरचयपूर्वक 

सांगणें, फियाद करणें. 
दावात-स्त्री. दऊत. 
दाबादार-पु. हक््क सांग्रगारा. 
दास-पु. क्षुद्र, कोल, सेवक, वृत्रासुर, -वि.- 
दासन-पु. अंथरूण. [तिरस्कार करणारा. 
दासा-पु. भितीला लागून बांघलेला अंगणां- 

तील लहान चबुतरा, विल्ठा, कोयता. 
दासी-स्त्री. मजूर स्त्री, दासी, वेदी, एक 
दास्तान-स्त्री. वृत्तांत, गोष्ट, वर्णन.(औषध. 
दाह-पु. जव्ष्याची क्रिया, प्रेत जातण्याची 

क्रिया, आग, संताप, शोक, ईर्षा. 
दाहक-वि. जल्णारा. -पु. अग्नि. 
दाहना-क्रि. स. जाछणें, अत्यंत दुःख देणें. 

-वि. उजवा. 
बाहिना-वि. उजवा, अनुकूल. 
दाहिना देना-प्रदक्षिणा धाछणें. 
दाहिनें-अ. उजवब्या बाजूस, 
दिअली-स्त्री. पणती. 
विआ-पु. दिवा. 
दिउली-स्त्री. खपली, पणती, डाछ,मुंडावक्क, | 



दिकि 

दिक-स्त्री. दिशा, बाज. 
दिक-पु. क्षयरोग.--वि. त्रस्त, हैराण, दुःखी. 
दिरू करना-त्रास देणें, सतावणें. 
दिक्क-पु. हत्तीचा छावा. 
दिक्कत-स्त्री. अडचण, त्रास, कठिणता. 
दिक्कर-पु. तरुण. 
दिक््करी-स्नी. तरुणी, 
दिखलवबाई-स्त्री. दाखविण्याची मजूरी- 
दिखलूवाना-क्रि. स. दुसच्याकड्न दाखविणें. 
दिखलाई-्त्री. पाहष्याची किवा तपास- 
दिखलाना-क्रि. स. दाखविणें. [ण्याची फी. 
विखहएर-पु. दर्शक, पाहणारा. 
दिखाई-स्त्री. पाहण्याचें किवा दाखवि- 

ण्याचें काम, पाहण्याकरितां किवा 
दाखविष्याकरितां दिलेला पैसा. 

दिखाऊ-वि. पाहण्यायोग्य, नुसतें पाहण्या 
दिखाना-क़ि. स. दाखविणें. [जोगें, बनावट. 
दिखाव-पु. देखावा, पाहष्याची क्रिया. 
दिखावटी-वि. दाखविण्यापुरतें, दिखाऊ. 
दिखावा-पु. देखावा, ढोंग, दिखाऊपणा. 
विखेया-पु. पाहणारा, दाखविणारा. 
दिखौआ-वि. दिखाऊ. 
दिग-पु. दिशा. 
विग्गजञ-पु. पृथ्वीच्या आठ दिशेचे हत्ती. 
दिग्ध-वि. दीप, लांब. 
विण्विजय-पु. युद्धदारां चारी दिशांवर 

मिलठ्विलेला विजय. 
दिववन-पु. कार्तिक शुद्ध एकादशी. 

विढ़ाना-क्ि. स. प्रमाणित करणें, मजबूत 
करणें, निश्चित करणें. 

दितियुत-पु. द्त्य है 

«- २७६०- 

दिन-पु. दिवस. 

दिनकर-पु. सूये. 
दिन चढ़ना-सुर्योदय होणें. 
दिन छिपना या ड्बना-सूर्य मावक्तणें. 
दिन ढलना-संध्याकाछ होणें. 

दिन दूता रात चौगुना होना-शवलेंदुबत 
वृद्धिगत होणें, भरभराठ होणें. 

दिनदहाड़े-दिवसा ढवक्लथा, भर दिवसा.: 
दिन काटना या पूरे करना-वेठ घालविणें, 

गुजराण करणें, निर्वाह करणें. 
दिनको तारे दिखाई देना-मन जागरेवर 

नसणें. 
दिनसान-पु.  सूर्योदियापासून सूर्यास्ता- 
दिनराई-पु. सूर्य. [ पर्यंतचा वेद. 
दिनाई-स्त्री. विषारी. [ मजूरी. 
दिना ती-स्त्री. मजूरांची एक दिवसाची 
दिनियर, दिनेर-पु. सूर्य. 
दिनी-वि. फार दिवसाचें, जुनें, 
दिनौंधी-स्त्री. दिवसा न दिसणें, 
विपति-स्त्री. प्रकाश. | दिवसांषढें. 
दिपना-क्रि. अ. प्रकाशण्णें. 
दिब-पु. दिव्य, परीक्षा. < 
दिसागू-पु. मेंदू, गये, बुद्धि, अक्कल. 
दिमाग आस्मानपर होना या चढ़ना-अत्यंत 

अहंकार होगें. 
विसाग खाली करना-डोकेंफोड करणें. 
दिसाग चाटना या खाना-डोके उठविणें. 
दिसागदार-वि. बुद्धिमान, गविष्ठ. 
दिमागी-वि. अभिमानी, गविष्ठ, तीज 

मानसिक दवित्त असलेला. 
दियट-स्त्री. ठाणबई, दिया ठेवण्याची 

तिवई. 
दियना-पु. दिवा,-क्रि. अ. खमकर्णे. 



दियारा 

दिपयारा-पु. मव्ठाची जमीन, प्रदेश, प्रांत- 
वियासलाई-स्त्री. आगकाडी 
विरद-पु. हत्ती. [साडेतीन मासे वज़न. 
विरम-पु. मिसर देशवचें चांदीचें एक नाणें, 
दरमान-पु. इलाज, उपचार, चिकित्सा 
दरमानी-पु. वेद्य 
बिल्ल- पु. हृदय, मन, साहस, प्रव॒त्ति 
दिल कड़ा करना-हिमत बांधणें 
विलका बादशाह-अत्यंत उदार, लहरी- 
दिलके फफोले फोड़ना-आपला राग 

काढणें, चांगलें वाईट बोलून आपला 
राग शांत करणें. 

दिल थोड़ा करना-मनांत क्षुद्र विचार येणें. 
दिल देना-प्रेम करणें. 
दिलसे-मनापासून, मत लावून. [ छागगणें. 
दिल उचटना-चित्त उदास होणें, मनन 
दिलका कंवल खुलना- फार प्रसन्न होणें. 
दिल गिरना-उदास होपें. 
बिल जमना-मनलाणगणें, 
दिल निकाल कर रखना-हृदय उघड़ून 

दाखविणें, अत्यंत हित करणें 
दिल फिर जाना-वर होणें. 
दिल बुझना-उत्साहरहित होणें. 
बिल ससोसना-चुरमुरे खात राहणें. 
बिलमें फरक आना-मन कलुषित होपें. 
दिल लगाना-प्रेम करणें, मन लावणें. 
दिलकश, दिलकुशा--आकर्षक, मनोहर. 
दिलगीर-वि. उदास, दुःखी. 
विलचला-वि. साहसी, शूर. 
बिलचस्प-वि. चित्ताकर्षक. 
दिलूचस्पी-स्त्री. आवडं, 

दिलजमई-स्त्री. सांत्वता. 
दिलजका-वि. दुःखी. 

गोडी. 

#० रे व्ल 

दिलजोई-स्जी. समाघानी वृत्ति. 
विलदादा-वि. प्रेमी. 
दिलदार-वि. प्रेमी, उदार, रसिक. 
दिलबर-वि. प्रिय. 

दिलबस्तगी-स्त्री. प्रेम, मनोरंजन. 
वदिलबस्ता-वि. आसकक्त, प्रेमी. 
विलरुबा-पु. स्त्री, प्रियकर, प्रेमपात्र. 
दिलवाना-क्रि. स. देववियें. 
दिलश्ञाद-वि. प्रसन्न. 
दिला-पु. दिल” चें संबोधन, हे मना. 
दिलाना-क्रि. स. देवविणें, प्राप्त करविणें. 

दिलारा-वि. प्रिय. [साहसी. 
विलावर-वि. शूर, बहादूर, उत्साही, 
दिलावरी-स्त्री. वीरता, बहादुरी, साहस, 

दिलावेज-वि. सुंदर. [ उत्साह, 
दिलासा-पु. धीर. 
दिली-वि. हादिक. 
दिलेर-वि. वीर, साहसी.- 
दिलेराना-वि. वीरोचित.- 
दिलेरी-स्त्री. वीरता, साहस. 

दिल््लगी-स्त्री. थट्टा. 
दिल्लगीबाज-पु. थट॒टेखोर, विनोदी. 
दिल्लगी उड़ाना-उपहास करणें. 
दिव-पु. स्वगें, आकाश, वन, दिवस, 
दिवस-पु. दिवस. 
दिवाकर--पु. सृर्य, कावदछा, सूर्यकमत्छ- 
दिवाल-वि. दाता. -त्री. भित, 
दिवाला-पु. दिवालें, एकादी वस्तु मुक्ठींच 

शिल्लक न राहणें 
दिवाला मारना-दिवाक्ठें काढठणें. 

दिवालिया-दिवारखोर. 
दिव्य-वि. स्वर्ग आणि आकाशाज्ञीं संबंध 

ठेवणारा, अलौकिक, अत्यंत सुंदर, 



विव्येता 

-पु. पथ, मनुष्य दोषी कीं निर्दोषी हें 
जाणण्या करितां करावयाची परीक्षा: 

विव्यता-रत्नी. सौंदर्य. 
दिशा-स्त्री. बाजू, दहाची संख्या, दहा- 
दिष्टि, दिसिटि-स्त्री. दृष्टि. [ दिशा. 
दिसंबर-पु. डिसेंबर. 
दिस-नत्री. दिशा. 
दिसा-प!हा दिशा. 
दिसावर-पु. परदेश. 
दिसावरी-वि. परदेशी (माल): 
दिसिक्ुंजर-पाहा दिग्गज"... [स्वामी. 
दिसिप, दिसिपति, दिसिराज-पु. दिशांचा 
दिसि-सी-स्त्री. दिशा. 
दिसेया-वि. पाहणारा, दाखविणारा. 
दिहंदा-वि. दाता, देणारा. 
दिहाड़ा-पु. वाईट स्थिति, दिवस. 
दिहात-पु. खेडें. 
दिहाती-वि. खेंडबल, ग्रामीण. 
दीअट, दीआ-पु दिवा. 
दीक्षा-स्त्री. उपदेदा, गुसुमंत्र. 
दोक्षित-वि. विधिपृर्वक दीक्षा चेत्तलेला, 

-पु. ब्राहमणाची एक पदवी, 
दीखना-कि. अ. दिसणें. 
दीयपर-वि. अन्य, दुसरा- 
दीधी-स्त्री. मोटी विहिर, तलाव. 
बीठ-स्त्री. दृष्टि, टक, दृष्ट, देखरेख, 

ओलख, कपादृष्टि, उमेद, संकल्प- 
'दीठ जरूना-दृष्ट काढणें. 
दीद-स्त्री. दशन. 
बीदा-पु. दृष्टि, डोछा, अनुचित साहस. 

दोदा रूगना-मन लागएणें. 
'दीदे का पानी हल जाना-निर्ंज्ज होणें. 

*डीदा व दानिस्ता-अ.जागूनबुजुन,बृद्धिपु रस र. 

दोवान खास 

दीवार---पु. दर्शन. 
दीदी-स्त्री. मोठी बहिण- [ नम. 
दीन-पु. धर्म-वि. गरीब, दुःखी, उदास, 
दीनदार-वि. घामिक, आपल्या धर्मावर 

श्रद्धा ठेवणारा- 

दीनदुनिया-स्त्री. इहलोक, परलोक. 

दीनार- पु. सोन््याचा दागिना, मोहर.- 

दीपक-पु. दिवा, एक अर्थालंकार.-वि.- 
प्रकाश देणारा, पाचक, उत्तेजक: 

दीपत-स्त्री. दीप्ति, कांति, चमक, शोभा, 
कीर्ति. 

दीपना-क्रि. अ. चकाकणें, प्रकाशण्णे.-क्रि. 
स. प्रकाशित करणें. 

दीपसखा-स्त्री, ज्योति. 
दीप्त-वि. प्रकाशित, प्रज्वलित. 
दीबाचा-पु. प्रस्तावना, भूमिका. 
दीसक-स्त्री. वाबूवी (किंडा). 
दीयट-स्त्री. दिवा ठेवषण्याची तिवई, दिवा. 
दीया-पु. दिवा. 
दीयासलाई-स्त्री. आगकाडी. 
दीरघ-वि. दीघे, लांबट, मोटा. 
दीर्घ-वि. आयत, लांब, मोठा.-पु. एक- 

प्रकारचें झाड, उंट, जोतिषशास्त्रांतील 
सिंह, कन्या, तुछ, आणि वृश्चिक रास, 
संगीतांत दोन मात्रांचा स्वर. 

द्ीघ॑ता-स्त्री. लांबी: 
दीघंश्रुत-वि. दूरवर ऐक् जाणारा, विख्यात, 
दीघिका-स्त्री. लहान तलाव. [नांवाजलेला- 
दोवान-पु. राजसभा, दिवाण, राजाचा 

मंत्री, गज्जलू संग्रह. 
दीवानआम-खुला दरबार भरण्याची जागा. 
दीवान खास-खाजगी दरबार भरण्याची 

जागा. 



शोवाना 

दीवाना-वि. वेडा, 
बीवानी-स्त्री. दिवाणमिरी, संपत्तीसंबंधीं 

न्याय देणारें न््यायारूय. 
दीवार-भिंत, पाश्वेभूमि. 
वीवारगीर-देवली. 
दीवाली-स्त्री. दिवाल्ही. 
दीसना-क्रि. स. नजरेस येणें, दिसणें. 
दीह-वि. दीधे, मोठा. 
दूंद-पु. उत्पात, दढंढ़, दोन मनुष्यांतील 

युद्ध अथवा झगडा.-पु. नगारा. 
दुंदुभि-स्त्री. नगारा.-पु. वरुण, विष, एक 
बुंदुह-पु. विरो्ठा- [ राक्षस. 
बुंबा-पु. जाड शेपूट असलेला मेंढा. 
ढु-वि. 'दो'चे संक्षिप्त रूप, दोन- 
दुआ-स्त्री. प्राथना, विनंति, आशीर्वाद. 
दुआ मेंगना-आशीर्वाद देणें, प्रार्थना करणें. 
बुआ लगना-आशीर्वाद फछास अयेणें. 
दुआबा-पु. दोन नद्यांच्या मधला प्रदेश. 
दुआर-पु. दरवाजा, द्वार. 
दुआरी-स्त्री. लहान दरवाजा. 
दुआल-स्त्री. कातडे, कातडद्याचा पढ़ा, 

दुइ-ई-वि. दोन. [रिकबीचा पट्टा. 
दुइज-स्त्री. ठितीया.-पु. द्वितीयेचा चंद्र. 
बुकड़ा-पु. जोडी, छदाम. 
दुकान-स्त्री. दुकान. 
दुकाल-पु. दुष्कात्ठ. 
दुकल-पु. रेशमी वस्त्र, तलम वस्त्र, वस्त्र. 
दुकेला-वि. सोबती असलेला. 
(अकेझा) दुकेला-एकटा दुकटा. 
दुकेले-दुसभ्याच्या बरोबर. _नावा. 
दुक्कड़-पु. चौघडा, एकत्र जोडलेल्या दोन 

बुक््का--वि. दोत, ज्याच्याबरोबर दुसरा 
आहे असा, दोन ठिपके असलेला पत्ता. 

न २७१ -- 
के 

दुजंश 

(इक्का ) दुक्का-एकटा दुकटा. | 
दुक््की-स्त्री. पत्त्यांललः दोन उडिपके 

असलेला पत्ता, दुर्री. [दोन वेछचा- 
दुखंडा-पु. ज्याच्यांत दोन खंड आहेत असा, 
दुखड़ा-पु. करुण कहाणी, रडगाणें, कष्ट, 

विपत्ति. 
दुखड़ा रोना-स्वतःवी करुण कहाणी 

सांगणें, दुःख सांगणें. 
दुखना-क्रि. अ. दुखणें, पीडा होणें. 
दुखरा-पु. पाहा दुखड़ा.' 
दुखाना-क्रि. स. दुःख देणें, दुखविणें. 
दुखानो-वि. वाफेच्या जोरावर चाल- 
दुखारा-री-वि. दु:ःखी, कष्टी. [णारी- 
दुखिया-वि. दुः:खी. 
दुखियारी-वि. दुःखी (स्त्री), रोगी: 
दुखी--वि. कष्टी, मानसिक कष्ट असणारा, 
ढुखोहा।-वि. दुःखदायक. [रोगग्रस्त. 
दुर्तर-स्त्री. मुलगी. | 
दुगई-स्त्री. ओसरी. 
दुगदुगी-स्त्री. छातीज्या मध्यावरचा खोल 

भाग, गठ्ठयांतीक एक दागिना. 
दुगना-वि. दुष्पट. 
दुगुन-वि. दुष्पट. 
दुगुना-वि. दुष्पट. 
दुग्ग-पु. दुर्गे, किल््ला. 
दुर्चंब-वि. दुप्पट, 
दुच्ित-वि. अस्थिर मनाचा, चिताग्रस्त, 
दुचितई-स्त्री. संदेह, चित्ताची अस्थिरता: 
दुच्चिताई, दुचित्ती-स्त्री. पाहय 'दुचिताई.” 
दुचिला-वि. अस्थिर मनाचा, शंकाग्रस्त, 
दुज-पु. ह्विज. [ चिताग्रस्त, 
दुजानू-अ. दोन्ही गुडधे टेकन. [गरुड. . 
बुजेश-पु. ब्राम्हणश्रेष्ठ, चंद्र, कापूर, 
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दुएद-पु. चोर. पांघरूण घेऊन स्वस्थ झोपफणें. 
अुक्वीवा-वि. चोरीचें. दुपहर-स्त्री. दुपार. [फुलझाड. 
बृटक---वि. दोन तुकडे झालेला, तुटलेला. 
बुंदुक बात-थोडक्यांत पण स्पष्ट कथन. 

डुतू-अ. घृत्त, तुच्छतेचे उदगार. [कार. 
दुतकार-पु. घृतकार.-स्त्री धिक्कार झिड- 

चुतकारना-कि. स. घुडकावन लावणें, 
झिडकारणें. 

दुतर्फा-वि. दोन्ही बाजूला. . [किरण: 
ढुति-स्त्री. कांति, तेज, शोभा, सौंदर्य, 
दुति (ती ) या-स्त्री. द्वितीया (तिथि). 
'बुदराना-कि. स. झिडकारणें. [कापड. 

दुदासी-स्त्री. माल्व्यांती?ठ एक सुती 
दुदिला-वि. व्यग्र, गोंघछलेला. 
कुधम हा-वि. तान्हेबाल्. 
दुषोडी-वि.दुधाची चरवी. . [देणारी. 
दुधार, बु्धेल-वि. दुधालछ, पुष्कक् दूध. 

कुधिया-वि. दुधाच्ष्या रंगाचा, दूध मिसक्- 
लेला.-स्त्री. एका जातीचें गवत, एक 
प्रकारचें विष, एक प्रकारची पांढरी 

बुनवना-क्रि, अ. दुमडरणें. [ माती. 
दुनिया-या-स्त्री. जग. 
दुनियाकी हवा लगना-व्यवहारज्ञान होणें. 
दुनियाके परदेषर-संबंध जगांत. 
(वीन) दुनिया-लोक परलोक. 
कुनियादार-वि. संसारांत 

व्यवहारकुशलू.-पु. गृहस्थ. 
दुनियावार-स्त्री. प्रपंच, व्यवहार. 
दुनियाबी-वि. लौकिक, व्यवहारिक. 
दुनिया साख्च- वि. मतलबी, व्यवहार 
दुनो-स्त्री. दुनिया, जग. [ चतुर. 
बुप्ट्रा-पु. चादर, उपरणें. 
बृपट्रा तानकर सोना-निर्श्चितपणें, झोपणें, 

गुरफटलेला 

दुपहरिया, दुपहरी-स्त्री. दुपार, एक 
दुफसली-वि. दोन्ही हंगामांत होणारें पीक. 
दुबकना-क्रि. अ. दबून बसणें, लपणें. 
दुबधा-स्त्री. संशय, मनाची अस्थिरता, 

चिता. 
दुबराना-क्रि. अ. दुबछ्ठे होणें, क्षीण होणें. 
दुबला-वि. दुबढा, अशक्त, सडपातल, कृश. 
दुबलापन-पु. क्षीणता, कृशता. 
दुबारा-अ. दुसन्यांदा, फिरून. 
दुबाला-वि. दुष्पट. 
दुबिद, द्विविद-पु. रामचंद्राच्या सैन्यांतीरू 
दुभाखी-पु. दुभाषी. [एका वानराखें नांव. 
दुभावि-वि. दोन भाव जाणणारा. 
दु्मजिला-वि. दोन मजली (घर). 
बुम-स्त्री. शेपटी, शेपटीप्रमाणें मारे 

लागलेली वस्तु, मारे मार्गें राहणारा 
मनुष्य, एकाद्या कामाचा शेवटचा भाग. 

दुसम दबाकर भागना-शेपूट घालून. प्णें. 
दुस हिलाना-गोंडा घोढणें. 
दुमची-स्त्री. घोड्याच्या शेपटीखालील 
ढुमाता-वि. साथत्र आई. [चामड्ाचा पट्टा. 
दुमानी-वि. द्वयर्थी. [ दुर्गंम, दुर्जेय. 
दुरंत-वि. कठिण, घोर, प्रचंड, अशुभ, 
दुरतिक्रम-वि. अपार, प्रबढ, अजिक्य, 
दुरद-पु. हत्ती. [ अलंघनीय.- 
दुरदाम-वि. दुर्दम, कष्टसाध्य. 
दुरदुराना-क्रि. स. धुडकावणें, झिडकारणें. 
दुरना-क्रि. अ. दूर होणें, नजरेजाड होणें, 
दुरपदी-स्त्री. द्रौपदी. [ लपणें. 
दुरभिसंघि-स्त्री. दुष्ट विचार, दुष्ट बेत. 
बुरमुस-पु. गदेच्या आकाराचा दंडुका 



बुराचार 

(जमीन चोपण्याचा). 
दुराचार-पु. वाईट आचरण. 
दुराखारी-वि. वाईट आचरणाचा. 
दुराज-पु.. द्विल राज्यपद्धति, एका 

राज्यावर दोन राजांचा अधिकार. 
-पु. वाईट राज्य. 

दुराधर्ष-पु. विष्णु, पांढरा सिरस. 
-वि. दुर्दमनीय, अभिमानी, प्रबल्ल, 

दुराना-क्रि. अ. दूर होणें, लूपणें. -क्रि. स. 
दूर करणें, लपविणें. 

दुराराष्य-वि. ज्याला संतुष्ट करणें कठिण 
दुराब-पु. भेदभाव, कपट. ([आहे असा.- 
ढुरासा-स्त्री. खोटी आशा. 
दुरुखा-वि. दोन्ही बाजूस तोंड असलेला, 

दुतोंड्या, दुरंगी. 
दुरुस्त-वि. चांगल्या स्थितींत असलेला, 

ठीक, धड, उचित, यथार्थ. 
दुरुस्ती-स्त्री. सुधारणा, दुरुस््ती. 
बुरूद-स्त्री. आशीर्वाद, प्रार्थना, महम्मद 

पैगंबराची स्तुति. 
दुरूहू-वि. कठिण, दुर्गेम- 
दुरेफ, द्वरिफ-पु. भ्रमर, भुंगा. 
दुर्गं-पु. किला, कोट, एका असुराचें नांव. 
इुर्गंत-वि. दुर्गतीस प्राप्त झालेला, दरिद्वी. 

स्त्री. पाहा (दुर्गति', 
दुर्गंति-स्त्री. नरक, वाईट स्थिति, कठिण 

रस्ता, दुर्देशा. -वि. गरीब. 
दुर्ग पाल-पु. किल्लेदार. 
बुर्गेम-वि. पोंचण्यास कठिण, समजण्यास 

कृठिण, बिकट. “पु. किल्ला, विष्णु, 
जंगरू, एका असुराचें नांव. 

दुर्गा-स्त्री. आविशकित, सृष्टि, 
दुर्गाष्यक्ष-पु. किल्लेदार. 

- रे८ १ « बुली (ल)का 

दुघंट-वि.करावबासकठिण,न्हावयास कठिण- 
दुघेटना-स्त्री. अपधात, संकट, आपत्ति. . 
बुर्जेन-पु. दुष्ट माणूस. 
बुर्जेनता-स्त्री. दुष्टपणा.. [विपन्नावस्था- 
वुर्देशा-स्त्री. वाईट स्थिति, मातेरें, बिचका, 
दुदिन-पु. मेघांनीं आकाश व्याप्त झाल्े 

आहे असा दिवस, वृष्टि. 
दुरबंल-वि. अशक्त, निरुत्साही, गरीब. 
दुर्बेलता-स्त्री. अशक्तपणा, म्लानता, 

गरीबी. 
दुर्भिक्ष-पु. महागाई, कोणत्याहि पदार्थाचा 
दुर्मेद-वि. उन्मत्त, उग्र, हेकट. [वुटवडा- 
दुरे-पु. मोती, नथ. 
दुर्रा-पु. चाबूक. [ आढब्ठणारा- 
दुेभ-वि. मिक्कावयास कठिण, क्वचित 
डुर्वासन-मा-स्त्री. वाईटाकडे कल, भलत्याच 

गोष्टीची इच्छा. 
दुर्वासा-पु. एका ऋषीचें नांव. 
दुलकी-स्त्री. धोड्याची दुडकी चाल, 
दुलत्ती-स्त्री. दुगाणी, घोडथा गाढवाचें 

मागचे दोन पाय उचलून लाथा मारणें. 
दुलबुल-पु. पेंगंबराला भेट मिलालेली 

खेचरी. 
डुलूराना-क्ि. स. बालकाचे लाड करणें. 

-क्रि. अ. लाडक्या मुलाप्रमाणें वागणें. 

दुलहन, बुलहिन दुलहिया, ढुलही-स्त्री. 
नवरी, वधू. 

दुलहा, दृल्हा-पु. नवरा मुझगगा. 
दुलार-पु. लाड, प्रेम. 
दुलारना-क्रि. स. लाड करणें, प्रेम करणें. 
दुलारा-वि. लाडका. 
पुलारी-बि. प्रिय कन्या, लाडकी मुऊयगी- 
बुली ( ले) चा-पु. गालीचा. 



बुक्ोही अं 03 का दूषपूत 
इुलोही-स्त्री. एक तलवार. बुह्मगी-वि. दुर्देवी. 
दुब-वि. दोन. बुहाना-क्रि, स. धार काढविणें. 
बुबन-वि. दुष्ट, राक्षस, शत्रु. दुहार-पु. दूध काढणारा 
बुविधा-स्त्री. संशय, मोंधक (मनाचा). | दुह्मवनी-स्त्री. पाहा दुहाई' 
बृषनास,दृशनाम-स्त्री. शिवी. दुहिन-पु. ब्रम्हृदेव 
बुशवार,बृश्वार-वि. मुष्किल, दुःसह. दुहँ-हैं-वि. दोधेहि... [त्रासदायक काम. 
दुशाला-पु. शाल. दुहेला-वि. कठिण, दुःसाध्य, दुःखी.-पु. 
बृशासन-पु. दुःशासन (धृतराष्टाचा पुत्र). | दंद--पु. ढेरी 
दुशसन, दुश्सम-पु. श्र दईज-स्त्री. द्वितीया (तिथि). 
दुशसनो, दुश्सनी-स्त्री. वर, शत्रुता दृक-विं. कांहीं. 
दुष्ट--वि, अधम, नीच, खोटा, दुराचारी. दृकाव-स्त्री. दुकान. ( करणारा. 
दृष्टता-स्त्री. नीचता. 
दुसरिहा-वि. जोडीदार, मित्र, प्रतिस्पर्धी. 
दुसह-वि. असह्च, मर्मभेदक. 
दुसाध-पु. डोंब, भंगी. 
दुसार, दुसाल-पु. आरपार भोंक, -अ. 

आरपार. 
बुसुती-स्त्री. एक प्रकारची जाड चादर. 
दुसेजा-पु. मोठा पलंग. 
दुस्तर-वि. पार करण्यास कठिण, बिकट. 
दुहता-पु. नातू, मुलीचा मुलऊगा. [ (काम ) - 
दृहवत्था-वि. दोन्ही हातांनीं केलेलें, दुह्ती 
दुृहना-क्रि. स. धार काढणें, पिछून काढणें. 
इुहनी-स्त्री. धार काठण्याचें भांडें. 
दुहराना-क्रि. स. आवृत्ति करणें. 
दुह्ई-स्त्री. घोषणा, धार काढण्याचें काम, 

धार काढण्यावी मजूरी. 
डुहाई देना-एकायाचें नांव 

मदतीसाटीं हांक मारणें. 

धुहाई फिरना-तव्या राजाची घोषणा 
होणें, यशोदुंदुरभि झडणें. 

दुह्ाग-पु. दुर्भाग्य, वैधव्य. 
बृहागिनी-स्त्री. विधवा. 

घेऊन 

दूकानदार-पु. दुकानाचा मालक, दुकान 
बूखना-क्ि. स. दोष लावणें, दोष देणें. 
इज-स्त्री. द्वितीया (तिथि). 

वृजका चांद होता-दर्शन दुलंभ होणें. 
बृत-पु. बातमी किवा पत्र पोंचविणारा 

मन्ृष्य,, एका राजाकडून दुसच्या 
राजाकडे कांहीं सूचना पोंचविणारा 
मनुष्य [ स्त्री, कुंटीण 

दूती-स्त्री. निरोप नेणारी किंवा आणणारी 

इध-पु. दूध 
वृधका दूध और पानीका पानी करना- 

बरोबर न्याय करणें. 
इधकी मक्लीकी तरह निकालना- 

खडया सारखें बाजूस काढणें, तुच्छ 
समजून दूर करणें. 

दूधके दोत न टूटना-बालपण असणें. 
साताके दूधको ऊजाना-करूं नये तें कार्य 

करणें. | समृद्धि असो: 
दुधों नहाओ पुतों फलो-पुत्रपौत्र घनधान्य 
दूध फटना-दूध चोथपाणी होणें, दूध नासणें. 
दूध पिलाई-स्त्री. दाई 
बूधपूत-पु. धन आणि संतति, 
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बूधमु हा, दूधमुख-वि. लहान मूल. 
दूधिया-वि. दुधाच्या रंगाचा, पांढरा, 

स्वच्छ, दूध. मिसल्ठलेला.-पु. एक 
पांढरें रत्न, एक पांढरा दगड. 

बृत-स्त्री. दुप्पट.-पु. तराई. 
दूनकी लेना अथवा होकना-प्रौढी 
दूना-वि. दुप्पट. [मिरवणें, बाता मारणें. 
दू्नों-वि. दोधघेहि. 
दूब-स्त्री. दर्वा, हरली. 
दूबदू-अ. समोरासमोर. 
दूबरा-वि. दुश़॒छा, अशक्त. 
बूृभर-वि. कठिण. 
दूमना-क्रि. अ. हलणें, डोलणें. 
दूरंदेश-वि. दूरदर्शी. 
दूर-अ. दूर.-वि.-लांबचा. 
दूरकी बात-स्त्री. भविष्यकालीन गोष्ट. 
दूर दराज-वि. फार दूर. 
दूरबीन-स्त्री. दुर्बीण. 
दूरी-स्त्री. अंतर. 
दुलह, बृल्हा-पु. वर, पति. [भंग 
दृषण-न-वि. निंदा, दोष, आक्षेप, वचन 
बृषित-वि, निदलेला, विटाछ॒लेला, मलिन 

झालेला किवा केलेला, कलुंकित, भ्रष्ट 
झालेली (स्त्री). 

इसरा-वि. दुसरा. 
बूहना-क्रि. स. पाहा दुहना 
दृहा-पु. दोहा. 
दृह्मता-पाहा दुह्मना'. [दोनाची संख्या. 
बुग-पु. दृष्टी, पाहण्याची शक्ति, डोठ्ठा, 
डृढ-वि. मजबूत, लठठ, स्थायी, कठिण, 

घीट, कठोर हृदयी, भरीब.-पु. लोखंड, 
विष्णु, हिरा. 

-इठता-स्त्री. बलढकटपणा, स्थिरता. 
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इढ़ाना-क्रि.अ. दृढ़ होणें.--करि.स. दुढ करणें. 
दृश्य-वि. पाहण्यायोग्य, पाहण्यांत येणारा, 

समजण्यायोग्य, . सुंदर.-पु.. डोल्या 
समोरील पदार्थ. डोछ॒बासमोर होणाचया 
मनोरंजक गोष्टी. 

दृष्टांत-पु. दाखछा, एक अर्थालंकार. 
दृष्टि-स्त्री. नजर, पाहण्याची वृत्ति, 

प्रकाश, ओछख, अनुमान, डोल्ठयांचें 
तेज, कृपादृष्टि, आशा, उद्देश. [देवी- 

दे, देई-स्त्री. स्त्रियांचा आदर सूचक शब्द, 
देखनहारा-पु. पाहणारा, निरीक्षक. 
देखना-क्रि. स. पाहणें, तपासणें, पार- 

खणें, शोधणें, नजर ठेवणें, समजणें, 
भोगणें,वाचणें. 

देखना सुनना-माहिती घेणें. 
देखते रह जाना-पाहात राहणें, चकित होगें. 
देखभाल-स्त्री. देखरेख, निरीक्षण, पाहणी- 
देखराना, देखरावना-क्रि. स. दाखविणें, 
देखाऊ-वि. दिखाऊ, कृत्रिम. [समजावसणें.- 
देखादेखी-स्त्री. दर्शन.--अ. दुसप्याचें पाहन, 

अनुकरण करूत. 
देखाब-पु. दृष्टीचा टप्पा, थाटमाट. 
देखावट-स्त्री. देखावा, दिग्दशन, थाटमाट. 
देग-पु. हंडा (अन्न शिजविण्याकरितां) - 
देगचा-पु. लहान भांडें. 
देगची-स्त्री. भांडें. 
देन-स्त्री. देणगी, दिलेली वस्तु, दान. 
देनदार-पु. देणेदार, कर्जदार. 
देना-क्रि. स. देणें, सोपविणें, ठेवणें, 

हवाली करणें, मारणें, काढणें, बंद 
करणें.--पु. कर्ज. 

देर,वेरी-स्त्री. उशीर, वेल्ठ. 
देरपा-वि. टिकाऊ. 
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डेसीना-वि. प्राचीन. देह छोड़ना-मरणें, 
देव-पु. ईइवर, देवता, पूज्य व्यक्ति, | देहपात- 

ब्राह्मण व मोठया माणसांता आदर 
सूचक शब्द, दैत्य, राक्षतस, बलवान 
मनुष्य, प्रति, पारा, धर्म, इंद्रिय. 

बेवऋषि-पु. नारदादि ऋषि. 
'देवक-जि. देवाचा. 
शेबठान-पु. कातिक शुद्ध एकादशी. 
देवता-पु. देव, कार , मूर्ति, देवशक्ति, 
देवधुनि-स्त्री. गंगानदी. [ इंद्विय. 
देवपथ-पु. आकाश. 
'दैवर-पु. दीर, नवच्याचा धाकटा भाऊ. 
देवरा-पु. देवत, लहानदेव, दीर. 
देवरानी-स्त्री. धाकटथा दिराची बायको, 

धाकटी जाऊ 

देवल-पु. पुजारी, देऊछ, धामिक पुरुष, 
नारद मुनि, एक प्रकारचा तांदुत् 

'दैवसर-पु. मानससरोवर 
देवहुति-स्त्री. कदम ऋषीची पत्नी- 
बेवा-वि. ऋणकारी, देणेदार. 
देवार, देवाल-वि. दाता, देणारा. 
देश-पु. देश, एक राग, अवयव, स्थान, 

राजाच्या ताब्यांतील प्रदेश, 
देशज-वि. संस्कृत अथवा अपभ्रंश 

नसलेले व प्रांतीय (शब्द). 
देशनिकाला-पु. हृहपार करण्याचीं सजा. 
देशी-वि. देशाचे,देशासंबंधी,आपल्या देशांत 

तयार झालेले.-स्त्री. एक रागिणी. 
वेज्ञीय-वि. स्वदेशी, देशांत तयार झालेलें. 
देस-पु. देश 
देसवाल-वि. देशी: 
देसावर-पु. विदेश, देशांतर.-वि. परदेशी. 
बह-स्त्री. शरीर. 

देहरा-पु. देवालय, मानव शरीर. 
देहरी, देहली-स्त्री. उंबरा, उंबरठा. 
देहा-पु. देह, शरीर. 
देहात-पु. खेडें, गांव. [ अडाणी. 
देहाती-वि. ग्रामीण, खेड्यांत राहणारा, 
देजा-पु. हुंडा. 
देत्य-पु. राक्षस. 
देन, देनंदिन, देनिक-वि. रोजसचें. 
देनदार-पु. देणेदार. 
देनिक-वि. दिवसाचें, प्रतिदिन होणारा, 

रोजचा, एक दिवसाचा पगार. 
देयत-पु. देत्य, राक्षस. 
देया-पु. दैव.--अ. आश्चर्य किवा दु:खोद्गार 
देव-वि. देवासंबंधी, देवतेकड़न होणारे. 

-पु. भाग्य, होणारी गोष्ट, विधाता: 
देव बरसना-पाऊस पडणें, 
देव फटना-गडगडाट होऊन पाऊस पड़णें. 
देवातु-अ. अचानक, अकस्मात- 

देबी-वि. देवतासंबंधी, देवानें केलेली, 
नशिबानें होणारी, सात्विक. 

देहिक-वि. शारीरिक, शरीरापासून उत्पन्न. 
देहों-क्ति. स. देईन- 
दो-वि. दोन. 
दो चार होना-भेट होणें. 
दो जीसे होना--गर्भार होणें. 
दोई, दोठउ, दोऊ-वि. दोन्ही, दोधे. 
दोआब-पु. दुआब, दोन नदय्यांतील प्रदेद 
दोकना-क्रि. अ. गजंणें 
बोकला-पु. दोन खटक्यांचें कुलप. 
दोखना-क्रि. स. दोष लावणें. 
दोगला-पु. भिन्न जातीच्या जाईबापा- 
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पासून उत्पन्न झालेला मनुष्य. वोहांबा-पु. सोमवार. 

दोगा-पु. जाड॒ पांघरूण, गिलावा, चुना. | दोश-पु. खांदा- [ समानतैनें. 

दोचंब-वि. दुष्पट [ दुःख, कष्ट. | दोशबबोझ-खांद्यालः खांदा छावून, 

बोच-स्त्री. बुचकल्ली, धाक, दटावणी, | वोशीजा-स्त्री. कुमारिका | 
दोलना-क्रि. स. भीड घालणें, दडपणें. | दोष-पु. अवगुण, उणेपणा, कलंक, 

दोचार-स्त्री. दोत चार [ चित्त. | दोषी-वि. अपराधी, पापी [ दृषण- 
वोचित्ता-वि. उद्विग्न चित्त, अस्थिर | दोस-पर. दोष. [ पात्तात ) - 

दोचित्ती-स्त्री. उद्विग्नता. दोसाद-पु. एक जात (हे लोक डकक््कर 
दोजुख-पु. नरक दोसाला-पु. शाल -वि. दोन वर्षाचा- 

दोज्ञानू-अ. गुडघे टेकून (बसणें) दोसूती-स्त्री. पाहा “दुसूती '. 
दोजिया-वि. गर्भवती दोस्त-स्त्री. मित्र [ व्यवहार- 
दोझा-पु. पुतविवाहित वर, पाटाचा नवरा. 
दोतरफा-वि. दुतर्फा, दोन्ही बाजूस, 
दोतल्ला-वि. दुमजली. [-अ. दोन््हीकडे. 
दोन-पु. दरी, दुआब, नद्यांचा संगम. 

बोपल्ली-वि. दोन पदरी. -स्त्री. विशेष- 
दोपहर-पु. दुपार.[ प्रका रची घडीची टोपी. 
दोब।रा-अ. दुसत्यांदा. 
दोबारा-वि. दुप्पट.. [कुटिल, कपटी. 
दो हा सोप-पु. दुतोंडी साप, दुतोंड्या, 
दोय-वि. दोन, दोन््ही. 
दोयम-वि. दुश्यम, दुसरा. [ फसवर्णूक. 
दोरंगी-स्त्री. दोन रंग असलेला, कपट, 
दोरसा-पु. एक जातीचा ओढ्ण्याचा 

तंबाखू, दोन जातीचा रस किवा स्वाद 
दोरसे दिन-गर्भारपणाचे दिवस. [असलेलें. 
दोराहा-पु. दोन रस्ते फुटतात तें ठिकाण 
पैद<.-वि. दोन्ही बाजूंच्या, ज्याच्या 

दोन्ही बाजूस सारखे रंग आहेत असा, 
एक बाजस एका रंग व दुसन््या बाजूस 
दुसरा रंग असलेला, 

दोस्ताना-पु. दोस्ती, मैत्री, मित्रत्वाचा 
बोस्ती-स्त्री. मैत्री 
दोह-पु. शत्रुता, द्रोह- 

बोह (हि) ता-पृ. नातू. 
दोहती-स्त्री. नात. [ थप्पड. 
दोहत्थड़-पु. दोन्ही हातांनीं मारलेली 
दोहब-स्त्री. गर्भावस्था, गर्भवतीची इच्छा, 

गर्भ [ मानणें 
दोहना-क्रि. अ. दोषी ठरविणें, तुच्छ 
दोहनी, दोहिनी-स्त्री. दुधाची चरवी. 
दोहर-स्त्री. दोन पदरी चादर. 
दोहरा-वि. दुहेरी, दुप्पट. [वृत्ति करणें 
दोहराना-क्रि. स. दुहेरी करणें, पुनरा- 
बोहला-वि. दोन वेते झालेली गाय 
दोहा-पु. हिंदीचा एक मात्रा वृत्त छंद. 
बोहाई-स्त्री. पाहा ' दुहाई 
दोहाक, दोहाग-पु. दुर्भाग्य: 
दौं-अ. अथवा, किया, तर, कोणजाणें. 
दोंकना-क्रि. अ. चमकणें, जोरानें बोरूणें. 
बौंचना-क्ि. स. पाहा “दोचना 

दौरी-स्त्री. बेलांना बांधावयाची दोरी: 
मतणी, झुंढ 



दोड़ 

बोड़-स्त्री. धांव, वेग, आक्रमण, विस्तार, 
लांबी, बुद्धीची गति. 

(सनकी ) दोड़-कल्पना. 
दौड़ छगाना-जोरानें घावणें, 
दोड़धृप-स्त्री. प्रयत्न, परिश्नम- 
बौड़ना-क्ति., अ. घांवणें, वेगानें चालणें, 

वाकणें, युक्ति करणें, प्रसरणें, व्यापणें. 
(चढ़ ) दौड़ना-हलल्ला चढविपें. 
योड़ा (रा) जज-पु. फिरता न्यायाधीश. 
थौड़ाक-वि. धावणारा. 
दौड़ान-स्त्री. धांव, धांवपत्- 
थौड़ाना-क्रि, स. पतविणें, धावविणें, येजा 

करावयास लावणें, घिरटया घालाव- 
यास लावणें, पाठराग करणें. 

बोड़ाहा-पु. हलकारा, दूत. 
दोना-पु. दवणा. 
दोर-पु. भ्रमण. 
दौर दौरा-पु. प्रबलता. [ कालचक्र. 
दोरा-पु. प्रवास, फेरा, अभ्युदय काल, । 
दोरान-पु. श्रमण, फेरा, पाछी, संचार. | 
दौरी-स्त्रो. करंडी, लहान टोपली- 
दौलत-स्त्री. संपत्ति. [ रार्थी ). 
दौलतखाना-पु. घर, निवासस्थान (आद- 
दौलतभंद-वि. पैसेदार, श्रीमंत. 
श्रुति-सत्री. चमक, शोभा किरण- 
झत-पु. जुगार. 
छा,स-पु. दिवस. 
द्रव-वि. धावणारा, ओला, पातछ, मऊ. 

-पु. जाणें, पाझरणें, माघार, क्रीडा, 
 बिततछणें, पातछठ पदाथ, रस, काढा, 
वेग, मठठा. 

दब्घ-वव. झाडाचें. -पु. वस्तु, मूलतत्त्व, 
योग्य वस्तु, संपत्ति, विनय, पैज, उठणें, | 

धेंसाना 

ओषध, मद्य, अके. [ किन्नर. 
द्रुम-पु. वृक्ष, पारिजातक, वड, कुबेर, 
द्रोह-पु. देष, वैर, नुकसान, विश्वासघात, 
ब्रोहो-एु. दोह करणारा. [ बंड. 
हुंदद-पु. जोडी, भांडण, इंद्रयुद्ध, संशय, 
हापर-पु. तिसरें युग. [ दुःख. 
हारा-अ. मु्ठें, मार्गानें. 
द्विज-पु. ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, सर्प. 

-वि. दोन वेह्ां जन्मलेला- 
द्विप-पु. हत्ती, नागकेशर. 
द्विबिद-पु. पाहा दिविद *, 
हेष-पु. शत्रुता, विरोध. 
इेंषी-वि. शत्रु, द्वेष करणारा- 
देत-पु. युग्म, भेदभाव. [दुसरें सांगणें. 
हघ-पु. विरोध, मुख्य उद्देश्य लरूपवून 

(घ] 
धंका-पु. धक्का, प्रहार, आघात. 
धंगर-पु. गवछी, एक धारीदार कापड. 
धंघक, धंधरक-पु. संसारांतील गुंतागंत, 

जंजाक, कामाचा देखावा, एक ढोल. 

धंघकधोरी-पु. रात्रंदिवस कामांत गढलेला, 
घँंघला-पु. खोटे ढोंग. 
धंधलाना-क्रि. अ. रूटपट करणें. 
धंधा-पु. घंदा, व्यवसाय, उद्योग. 
धंधार-स्त्री. भारी दगड इत्यादि उच- 

लण्यावें एक हत्यार. 
धंघाला-स्त्री. कुदनी, कुंटिण. [ विर्णें. 
धेंबना-क्रि. स. भाता फुंक्णं किवा चाल- 
धंसना-तक्रि. अ. भांत दतरणें, घुसणें, प्रवेश 
घेंसान-स्त्री. उतार, दलकदऊ, | करणें. 

घेंसाना-क्रि. स. नरम वस्तुंत चुसविणें, 
प्रवेश करविणें. . 

| 
ं 



धघक-स्त्री. उमंग, उद्बेग, हृदयाचे ठोके.- 
वि. एकदम, एकाएकी.. [ भरणें. 

(कलेजा ) धक हो जाना-भयानें धडकी 
(जी) धक धक करना-उर घडधडणें, 

आश्चयंचकित होणें. 
धकथधकाना-क्रि. अ. धडघडणें, उर खालीं- 

बर होणें, धगधगणें, भडभड पेटएणें. 
घकधकी-स्त्री. धडधड, घृगधुगी (हृदयाची) . 
घकपक-अ. भीतभीत.-स्त्री. धुगधुगी. 
धकपकाना-कि. अ. घाबरणें, गांगरून 

जाणें, भयभीत होगें. 

घकपेल-स्त्री. रेटारेटी, गर्दी. 
घका, धक्का-पु. धवका, आघात, आपत्ति, 

तोटा, कुस्तीचा एक ड।व. [धक्का देणें. 
थकियाना, धकेलना-क्रि. स. ढकलठणें, 
धकेल, धकंत-वि. धवका देणारा. 
थक््कंघक्का-पु. धक््काबुक्की, रेटारेट. 
धक्कामुक्की-स्त्री. धक्कादक्की, मारामारी- 
घगड़-ड़ा-पु. उपपति, व्यभिचारी पुरुष- 
धगड़बाज़-वि. व्यभिचारी. 
धगड़ी-स्त्री. व्यांभचारिणी. 
घगवरी-वि. लाडकी. -स्त्री. कुलटा. 
धज-स्त्री. सजावट, सुंदर रचना, नखरा- 
सजधज-स्त्री. तयारी. 
धजा-स्त्री. ध्वजा, आकृति. 
घजीला-वि. सजलेला, सुंदर. 
घज्जी-स्त्री, चिथी, कागदाची पट्टी, 

लोखंडाची लांब पट्टी 
घज्जियो अड़ाना-टर उडविणें, तुकडे करणें. 
घज्जियों करना-क्रि स. चिंध्या करणें. 
धड्ंग--वि. नागवा. 

घड़-पु. धड, झाडाते खोड. -स्त्री. एल्ादी 
. बस्तु बरून खालीं पडतांना धाडकन 

होणारा आवाज. 
धड़क-स्त्री. धडकी, भय. 

धड़कन-स्त्री. धडधड, धडकी. 
घड़कना-क्ि. अ. धडघडणें. 

घड़का-पु. भी.त, हृदया त्रे ठोके, बजगावण्ें, 
घड़काना-क्रि. स. भिवविणें, घाबरविणें, 

घड़ घड, धड़धड़ाता हुआ-अ. निः:संकोच, 
घडधड करीत: 

धड़घड़ाना-क्रि. स. घाडधाड आवाज करणें. 
घडल्ला-पु. घडका. 
धडल्लेसे-धाडकन, बेधडक. 

धड़ा-पु. वजन, जोख (शेर बच्छेर, इ.). 

घडाका-पु. गडगडाट, धडधड असा आवाज. 
धष्डाकेसे-झटपट. 

घड़ाम-पु. एकदम खालीं पडण्याचा शब्द. 
धड़ामसे-धाडकन. 
घड़ाघड़--अ. एकसारवें, छवकर लवकर, 

घड़ी, घरी-सरुत्री. पांच शेराचें वजन. 
धत्-भ. तिस्कारानें हटविग्याचा शब्द, 
घत-स्त्री. वाईट संवय. -अ. छट. 
धतकारना-क्रि. स. धिषकारणें. 

धता-वि. दूर केलेला. [विणें. 
घधता बताना-बोब्ठवण करणें, आंगठा दाख- 
धतींयर--वि. धाटिगण, 

धत्र-पु. शिंग (वाद्य). 
धत्रा-पु. धोतरा. 
धतूरा खाये फिरना-उन्मत्तपर्णे फिरणें, 
घत्रिया-वि. कपटी, बहुरूपी, 
धघधक-स्त्री. आगीचा भडका, आगीचा 

डोंब, आंच. 

घधकना-क्रि. अ. घगधगणें, भडकें. 

धधकाना-क्ि. स. आग पेटबिणें, 
घन-पु. संपत्ति. 



घमक 

घनक-पु. धनुष्य, एक प्रकारची ओढणी, 

घनतेरस-स्त्री. धनवयोदश्ी. द्रव्याची इच्छा, 
घनद--पु. कुबेर.-वि. द्रव्य देणारा. 
घनघास-पु. घरदार व धनदौलत. 
धनधारी-पु. श्रीमंत. 
धनवान-वि. श्रीमंत- 
घना,धनि-स्त्री. युवती, एक राग. 
धनिक-वि. श्रीमंत. 
धनिया-पु. कोंथिबीर, धण्णे. -स्त्री. युवती. 
धनी-वि. धनवान.-पु. पति.-स्त्री. युवती. 
घनुआ-पु. कमान. 
धनुई-स्त्री. लहान धनुष्य. 
धनक ,धनर्र-पु. इंद्रधनुष्य. 
धनुकबआाई-स्त्री. धनुर्वात. 
धनुहाई-स्री. धनुर्युद्ध 
धनेश-पु. भाग्यवान, श्रेष्ठ, श्रीमंत. 
धर्नेंस-पु. बगव्ठभासारखा एक पक्षी. 
धन्ना-पु. पुण्यवान, स्तुतिपात्र.-पु. एक 

प्रसिद्ध रामभक्त, घधरणें, 
थन्ना देना, धत्ना देकर बैठना-टिय्या देऊन 

बसणें, फतकल घालन बसणें. 
धन्नी-स्त्री. रिफाड (लाकडाचें ), खोड, 

जनावरांची एक जाति. 

धन्य-वि. श्रीमंत, पुण्यवान, कृतकृत्य, 
घनन््यवाद-पु. आमार॑- 
घन्या-पु. एक नदी.-स्त्री. पुष्यवान स्त्री. 
घन्वा-पु. धनुष्य, जलहीन प्रदेश. 
धप-स्त्री. धपका, धपाय. 
घपना-क्रि. अ. जोरांत चालणें, मारणें, 
धप्पा-पु. धपका, ठोसा, तोटा- 
घब्बा-पु. डाग, ठिपका, कलंक. 
घसम-पु.एकदम बरून खालों पडण्याचा दब्द. 
शमक-स्त्री. आघाताचा शब्द, चाहूल, 

घरहूर 

अपघातानें होणारा थरारा, धकको- 
घम्रकना-क्रि. अ. आदल्ठणें, साव मारणें, 

व्यथित होणें. 
(आ) धसकना-येऊन ठाकरे. 
घमकाना-क्रि. से. धमकावणें, दटावर्णे. 
घमकी-स्त्री. भीति, धमकी. [ पिटणें. 
धमधमाना-क्रि. अ. धमधम् शब्द करणें, 
धमधम,घमधूसर-वि. धष्ट पुष्ट, मू्े. 
धम्राका-पु. धडाका, धवक्का, हत्तीवरील 

तोफ. [ मारी, धिगामस्ती. 
धमाचोकडी,धमार-लछ-स्त्री. उपद्रव मारा- 
धयना-क्रि. अ. धांवणें.-पु. दुष्टता. 
धयघना-क्रि. स. चर्ण करणें, मर्दन करणें. 

दाबणें. 
घरंता-वि. धरणारा, पकडणारा. 
धर-वि. धारण करणारा, ग्रहण करणारा. 

-पु विष्ण, पर्वत, कमराज, श्रीकृष्ण. 
पृथ्वी.-स्त्री. घरण्याची क्रिया, धरपकड, 

घरक-की-स्त्री. धडकी, घुगधुग, शंका. 
धरता-पु. कर्जदार, कामाची जबाबदारी 
धरती-स्त्री. जमीन, जग... [ घेणारा. 
घरन-स्त्री. तुछई, प्रतिज्ञा, गर्भाशयात्री 

आधार नतलिका, हंट्ट, पृथ्वी, गर्भाशय. 
धरना-क्रि. स. गहाण ठेवणें, रखेली ठेवणें, 

आश्रय घेणें, ठेवणें, घेंणें, पकडणें. -पु. 
धरणें, आग्रह. 

धरना देना-धरणें. धरून बसणें. 
-धरम-पु. पुण्य, न्याय, पबवित्रकायें. 
धरा रह जाना-जागच्या जागीं राहणें, 

उपयोगांत न मेणें. 
धरस (थ ) ना-क़ि. अ. घावरणें, दवणें. -क्रि. 

: सं. अपमान करणें, दाबून टाक्ें, 
घरहर-सत्री. घेरे, रक्षण, साहाय्य, धरपकड़, 



भांडणासंची सोर्डवासोडव. 
प्ंपहुरणा-फ्ि, भ. घडाभड आवाज़ होगें. 
अरहरा-पु. मनोरा. 
'धराओू-वि. ठेवणींत्ें, जुनें. 
शरातल--पु, पृथ्वी, क्षेत्रफत्व, 
अराना-क्रि, स. पकडविणें, निश्चित करणें, 
थराबन-स्त्री. अधीनता. [ठरविणें. 
घराहर-पु. मनोरा. 
थरोहर-स्त्री. ठेवा, अमानत.. [विव्े. 
धरोबा-पु. रूम्नाशिवाय एकादी स्छत्री 
घर्म-पु. चाल, संप्रदाय, पुण्यकर्म, स्वभाव, 

सुदाचार, पंथ, प्रावीम्य, आचार, 
शास्त्रोक्त क॒तेंब्य, कायदा, न्याय, 
नीति, योग्यता, गृूण, विशिष्ट गुण, 
सादृब्य, यज्ञ, वेदरहस्य, उपनिषद, यम, 
४8. आत्मा, सोमपान करणारा, 

, सत्संग, जीव. 
अर्मकमाना-पुण्य जोडणें. 
घर्मकील-पु. सदन, आज्ञापत्र. 
चर्म छोड़ना-अप्रामाणिकपणा करणें. 
धर्मंकाय, धर्मकेतु-पु. गौतम बुद्ध 
घषण-पु. असहिष्णुता, अपमान, हल्ला, 

दमन शिव, महादेव, मैथुन 
घबनो-स्त्री. भाता, धमनी. -वि. पांढरें. 
बवलता-स्त्री. पांदरेपणा. 

शवाना-क़ि. स. पत्ठविणें. 
अस-पु. बुडी, डुबकी- [ देष. 
भसक-स्त्री. ठसका (खोकल्याचा ), ढांस, 
घसकना-क्ि.अ. खचणें, भिणें, देष करणें. 
घसना, घधसससाना-क्रि. अ. उष्वस्त होणें, 

घुसणें, रुतजें. 
बसान-स्त्री. उत्तार, बुंदेलखंडांतील एक 

छोटी नदी. 

हि. म. को. १९ 

पक 

धलाना-कि. स. लुपसणें, धुसड़णें. 
धांगड़-पु. वडारी. (पणानें शाम. 

घाषमा-क्ि. स. बंद करणें, आधरी- 
घोषरू-स्त्री. धांदल, गड़बड, कपट, फसवे- 

गिरी. '. [फसब्या: 
घोधली-वि. गडबड्चा, घांदरट, रुच्चा, 
धोयधोय-स्त्री. दाणदाण, धड़ाका. 
धोस-स्त्री, उग्र वास, खकाणा. 
धासना--क्रि. अ. खंकारणें. 

घाक-स्त्री. रुवाब, धाक, प्रसिद्धि. 
घाक बॉंघना-धाक बसणें. 
घाफ जमाना-छाप बसविणें. 
घाखा-पु. पतछस. 
धाग-पु. दोरा. 
धाड़-स्त्री. गरजता, टोली, धाड. 

घाड़ना-क्रि. अ., रागावणें, क्रोध करणें.' 
धात्ता-पु. ब्रह्मदेव, शिव.-वि. पालक, 

रक्षक. 
धात्री-स्त्री. आई, माता, दाई, पृथ्वी. 
घछाधि-स्त्री. ज्वाला. 

घान-पु. साठ, भात 
घानपान-वि. सडपातत्ल, नाजूक 
घाना-क्रि. अ. घांवणे, प्णें, प्रयत्न करणें 
धानी-स्त्री. साव्ठीज्या पानांच्या रंगा- 

सारखा रंग, फिकट हिरवा रंग, स्थान: 
धानो-स्त्री. भाजलेले गहूं किवा जोंघल्े. 
धाप-स्त्री. माप, लांब रुंद मैदान, शेताचें 

माप, ! 

घापना-क्रि. अ. तुप्त होगें, धांवणे, पते. 
-क्रि. स. तृप्त करणें 

घाबा-पु. घरावरचा धाबा, खाणावल्. 
धाभाई-उ. दृधभाऊ. 
घाम-पु. विष्णु, शरीर, घर, क्षोमओईं 



कर 

प्रमाण, किरण, स्थान, जन्म, तेज, 
. छगाम, स्वगें, स्थिति. 

क्ररमिन-स्त्री. घामण (सर्प). 

-बॉर्यें-स्त्री. तोफेना किवा बंदुकीचा 
ब्रावाज, धर्म असा आवाज़- 

झाय-स्त्री. दाई, धात्री. 

थार-पु. अखंड प्रवाह, प्रदेश, हत्याराची 
धार, सेना, दिशा, कर्ज, झरा, किनारा, 

धार उलटना-बोघट होणें. [हल्ला- 

थार चढ़ाना-एकाय्या देवतेवर किवा 

पवित्र नदीवर दूध किवा पराण्याची 
धार धरणें. 

धारक-पु. घडा.-वि. धारण करणारा, 
कर्ज काठणारा. [उधार. 

आारण-पु. अंगीकार, पकड, खनपान, 

आरना-कि. स. धारण करणें, जबाबदारी 
पत्करणें, कल्पना करणें, उधार घेणें. 

धारा-स्त्री. पाण्याचा प्रवाह, पावसाचो 

सर, समह, शुंड, रेषा, कायद्याचें कलम. 

धारावाही--वि. प्रवाही, अखंड चाललेलें. 

धारासभा-स्त्री. विधिमंडछ, लोकप्रति- 
धारासार-वि. सरीवर सरी. [निधि सभा. 

धमरि-स्त्री. अखंड प्रवाह, समूह, झुंड, सेना. 

धारीदार-वि. लांब लांब रेघा असलेला. 

धावन-पु. दूत, सेवक, घुण्यात्री किया, 

धुण्याचे किया स्वच्छ करण्याचें साधन. 

धावना-क्ि. अ. धावणें. 

धावनि-स्त्री. हल्ला, धावण्याचरी क्रिया. 

शावनी-स्त्री. पिठवण वनस्पति. 

धावरी-स्त्री. पांठन्या रंगाची ग्राय.-वि. 

थावा-पु. हल्ला. - शिभ्र, स्वच्छ. 

धाया समारना-चढाई करणें, भरमर चाहें. 

हिम, घियाई-स्त्री. उपद्रक । 

+ २६०-- चुआरा 

घिगरा-पु. धर्टियण; धट्टाकट्टा, - 

लिगा-वि. निलेज्ज, बदमाश. [ करणें. 

घिगाना-क्रि. स. घिगाणा घालणें, खोड्या 
घिआ-स्त्री. मुलगी. - 
घिका-अ. तिरस्कार सूचक शब्द, घिक्, छीः 

घिक्कार-पु. तिरस्कार, अपमान. 

घिकक््कारना-क्रि. स. धिक््कारणें, निदणें. 
धिय-स्त्री. कन्या, मुलगी- 
घिरवना-क्रिं. स. धमकावणें. 
घिराना-क्रि. स. धमकावणें.-क्रि. स. मंद 

पडणें, धैये धारण करें. 
धींग-पु. धट्टाकझ. -वि. पापी. [आडदांड. 

धींगड-डा,धींगरा,धींगा-पु. पाजी, धट्टाकट्टा, 

धींगाधींगी, धींगामुइती-स्त्री. बदमाशपणा, 
घिगामस्ती. 

घींवर-पु. मासे मारणारा कीढ्ही. 
धी-स्त्री. मुलगी, बुद्धि, मन, [प्रसन्न होगें. 
धीजना-क्रि, स. घैर्य धरणें, स्वीकारणें, 
धीदा-वि. बुद्धि देणारा.-स्त्री. कन्या: 
घीम-भा-वि. मंदगामी, मंद, हल्- 
धीम (व )र-पु. नावाडी, कोछी, धीवर. 
धीय, घीया-स्त्री. मुलगी, बुद्धि. 
धीर-वि. घैयेवान. 
धीरज-पु. घैये. [खंबीरपणा. 
धोरता-स्त्री. घैयें, संतोष, मनाचा 
धोरी-स्त्री. बाहुली (डोछ्यांतील).< 
धीरे-अ. सावकाश, गुपचुप, 
घुजा--5. धूर- 
धुओ निकालना-मनांतला संताप काढणें. 
(मुह) घुआओ होना-तोंड का्ठवंडणें. 
"एंका धोरहर- बस्तु. 

धुएंके बादल रडालो “मोटी थाप ठोकर्णे, 
धुआरा-पु. धुराडें. 



आस 

| आस-सत्री. उडदाचें पीठ. 
थु गार-स्त्री. फोडणी. 
शूँगारता-क्रि. स. फोडणी देणें. [रोग- 
थ द-घ-स्त्री. कुंद हवा, डोर्घाचा एक 
घु धरा (ला) ना-क्रि.अ. कुंद होणें, डोल्धधानें 

स्पष्ट न दिसणें, 
घुघला,घुं घुरित-वि. अस्पष्ट, अंघुक 
धुधुआना-क्रि, अ. धुमसणें. 
घुधुकार-पु. गडगडाट, नगायाचा दब्द, 
शुआकश-पु. आगबोट. [ अंधार. 
धुआधार-वि. धुरानें भरलेला, भव्य, 
धुआना-कि. अ. घुरकटणें. [काल्ठा, प्रचंड 
धुआयेंघ-वि. घुरकट वासाचा. “न्त्री 

अपचन झाल्यानें येणारी ढेकर 
घुकड़ पुकड़-पु. भीतीमुलें मनाला ग्ेणारी 

अस्िरता धरसोड. 
घुकड़ी-स्त्री. तोडा, पैशाचें पाकीठ- 
धुकधुकी-स्त्री. हृदय, कंप,भय, एक दागिता. 
घुकना-क्रि. अ. लावणें, लचकणें, पडणें. 
धुकनी-स्त्री. भाता. 
घुकार-सत्री. नगायाचा आवाज. 

घुज, धुजा-स्त्री. ध्वजा, झेंडा, 
घुडंगा-वि, नागडा, उधडा 
घुतकार-स्त्री. तिरस्कार दर्शविणारा शब्द. 
धुधुकारी-स्त्री. घोर शब्द, गर्जना 
धुन-स्त्री, मार्गें पुर्दें न पाहतां सारखें 

काम करीत रहाष्याची प्रवृत्ति, ध्वनि 
लहर, भजनाचा एक प्रकार 

घतका पक्का या पुरा-दुढ़निश्चयी- 
घुन बेघना या रूगाना-नाम गजर. 

धुन सवार होना-छंद लागणें, वेड लागणें. 
शुनकना-क्रि. स. पिंजणें, खूप मारणें, 

वारंवार सांगणें 

- २९१० बलना 

घुनकी-स्त्री. कापूस पिजष्यायी घनुकली, 
मुलांचें खेल्ब्यातें घनुष्य, 

घुनना-क्रि. स. पिंजणें, खूप मारणें, 
वारंवार सांगणें. [ कड्न करवि्ें. 

धुनवाना-क्रि. सं. पिजण्याचें काम दुसन्या« 
घुनि-स्त्री. शब्द, आवाज, गाण्याची पढति- 
घुनिरयो-पु. पिजारी 
धुनी-स्त्री. नदी.-वि. दृढनिश्चयी: 
धुपेली-स्त्री. घामोढ्ें 
घुबला-पु. लहंगा. 

घुमछा-वि. मत्कट, धुरकट रंग्राचा. 
धुमिला-ली-वि. घुरकट. 
धुरंघर-वि. श्रेष्ठ, प्रधान, सव्वपिक्षां 

बलवान, वजन उचलणारा.-पु. एक 
राक्षस, एक वृक्ष. [ एक माप 

घ्र-पु. घुरा, भार, आरंभ, जमीनीचें 
धुरकट--पु. जेष्ठ महिन्यांत दिला जाणारा 
धुरचट-अ. एकसारखें. [ सारा- 
घुरवा-पु, ढग. ह 
धुरसिरेसे---वि. पहिल्यापासून- 
धुरा-स्त्री. धुरा, जोबड, जबाबदारी. 
धुराधुर-अ. सरक्ठ (चालू लागणें) 
धुरियाना-क्रि. स. घूठ उडविणें, धूछ 

फेंकणें, एकादा दोष लपविणें 
घुरी-वि. पाहा 'घुरीण [ करणें. 
धुरी उड़ाना-घुव्वा उडविणें, छिन्नविक्तिन्न 
घुरीण-वि. मुख्य, भारवाहक, कार्य पार 

पाडणारा, धुरंघर. 
घुरेंडी, घुरेटी-स्त्री. धुछवड, फाल्मुत बच्च 
धुर्रा-पु. रजकण. [ प्रतिपदा- 
धुरें उड़ाना-एकाआ वस्तूचे लहान लहान 

तुकडे करणें, फार मारणें, छिन्नविछित्त 
घुलना-क़ि. अ. घुपणें. [ करणें. 



अुखबाना, घुलाना » रे१२० है (का 
घुलाना-क़ि. स. शुवविणें 

घुलाई-सती. ध्ष्याची मज्री, घुलाई 

2६ शा-पु. घुराडें. 
धुसबंदी-स्त्री. तटबंदी. 
धुस्स-पु. मातीचा ढीग, नदीचा बांघ. 
धुत्सा-पु. लोकरीची जाड़ पासोडी, घुसा 
घतर-वि. घृतलेला, हालविलेला, घूर्त, कपटी. 
घघू-पु. विस्तवाचा जोरानें जल्ण्याचा 

आवाज. 
घुला-पु. धुपाप्रमाणें डिक निघत असलेलें 

'. एक झाड, धूप 
घनी-स्त्री. साधूची धूनी, घुरी, धूप 
धूनी रमाना--धुनी पेटवृूव बसणें, तप- 

इचर्या करणें, विरक्त होगें 
घनी जगाना-घुनी पेटविणें, विरक्त होणें, 
घूप-पु. ऊन, धूृप- [ तप करणें. 
धूप खाना-ऊन धेणें. [ काढणें. 
शुपमें घाल सफेद करना-व्यर्थ आयुष्य 
घपछाह-स्त्री. अंजिरी रंगाचें वस्त्र, 

भाग्यचक्र 
ध्यना-फ़रि. स. धूप लाबणें, धांवपत्ठ करणें, 
श्वुपबत्ती-स्त्री. उदबत्ती. .[ हैराण करणें. 
अस-पु. घूर, करपट ढेकर, धूमकेतु, 

उल्कापात, धामघूम, प्रसिद्धि, कोलाहल, 
उपद्रव, थाटमाट. 

घूस हारूना या समचाना-खूप गडबड करणें. 
-घुभकर्या-स्त्री. दंगामस्ती, उपद्रव. 
शूमकेतु-पु, अग्नि, दोंडे नक्षत्र, महादेव, 

एक प्रकारचा धोडा. 
अमघड़क्का-पु. धामधुम. 

घ्मघास-स्त्री. धामघूम, चाटमाट. 
घूमबत्ती-स्त्री. सिगारेट. 
भूमल, घूसली-वि. घुरकट, फिकट. 
घूमिरू-वि. सतब्ठकट, धुरकट रंगाता. 
घ्र, धूरि-स्त्री, घूलछ- 
घ्रधान-पु. धुछीचा ढीग. 
घ्रधानी-स्त्री. घुठीची रास, नाश, बंदुक. 
धरा-पु. घूछ, चुरा, बुकणी. 
ध्रा करना या देना-सुंठ जि. चोढछणें. 
धूर्त-वि., लबाड, खोडसालछ, दूरदर्शी, 

चाणाक्ष.-पु.लोखेंडाचा कीस, बिडलोण, 
धोतरा, जुगाचया, प्रियकर.-स्त्री. रवेत- 

घूल-लि-स्त्री. घत. [रिंगणी, कोकित्- 
(किसी की) धूल उड़ना-रेक्डी उडणें, 

फजिती होणे. 
घूलकी रस्सी बटना-वाछूचें तेल काढणें. 
घूल घाटना-गोंडा घोछणें, अत्यंत नम्र होणें 
(किसी बात पर) घूल डालना-एकादी 

गोष्ट पसरूं न देणे, लक्षांत न घेणें 
(सिरपर) धूल डालना-पस्ताबणें, मान 

हलबिगें, (फिरणें. 
धूल छानना या घूल फाकना-वणवण 
घूलघूसर-वि. मातीनें माखलेला. 
धूका-पु. भाग, तुकडा. 
धसना-क्रि. स. निदण्णें, झषिब्या देणें. 
घूसर-वि. धुछीनें भरलेला, घुककट, 

फिकट.-पु. धुछृकट रंग, गाढव, उंट, 
कबूतर, वाणी लोकांतील एक जात. 

धूसरा-वि. मत्ठकट, खाकी. 
घहा-पु. फसवर्णूक, भोय्या (खेांत ) 
घुति-स्त्री. धरण्यात्री क्रिया, आधार, स्थैयं, 

धैयें, सत्तावीस योगांतील आठवा 
अठरा अक्षरांचा एक छंद. 
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धध्ट-वि. उद्धट, निर्लेज्ज, धोबी-पु. परीठ, धोवी. 
घष्टता-स्त्री. उद्धट्पणा, निलेज्जता. घोबीका कुत्ता-टल्ले खाणारा, पिशेकु. 

घेनु-स्त्री. गाय धोबी पछाड-पु. कुस्तीतला एक पेच, 
घेला-पु. अर्धा पैसा घोर-पु. किनारा, जवत्वपणा, पूर. 
घेली-स्त्री. आठ आणे थोरी-बि. पुढारी, मुख्य, धुरीण. 
घोधा-पु. मातीचा गोछा, बेडौल शरीर. 
(मिट्टीका ) धोंधा-शेणामातीचा, आछशी, 
घोई-स्त्री. टरफल काढलेली डात्ठ. [ मुख. 
धोक-स्त्री. नमस्कार. 
घोकड़-वि. बलवान. 
धोख-पु. कपट, अचानक, एकाकी. 
धोका-खा-पु. भ्राम, धूतेता, कपट, माया, 

अज्ञान, जोखीम, संशय, प्रमाद, बुजगावणें. 
घोखा खाया-फसणें, वंचित होणें. 
घोखा देना-फसविणें, ठकणें. 
धोखा पड़ना-भ्रम होणें. 
धोखा उठाना-फसवण्क करून घेणें. 
धोखा करना या लगाना-बुजगावणें उभे 
घोखेसे-चुकीनें, अज्ञानानें. [ करणें. 
घोखेकी टट्टी-फसविणारी गोष्ट. 
(किसीके ) धोखेमें-एका ऐवजी दुसरा 

समजून 
धोखेमें पड़ना-कल्पनेच्या विरुद्ध घडणें 
धोखेब्राज्ञ-वि. धूर्त, कपटी 

घोती ढीली होना-भयभीत होणें 
घोती ढीली करना-भयभीत करणें, 
घोना-क्रि. स. घुणें 
(किसी वस्तुसे) हाथ घोना-घालविणें, 
(हाथ ) धोकर पीछे पड़ना-सर्व सोड्न मारे 
धोब-पु. धुण्याचें काम. [ लागणें. 
धोबिन-स्त्री. घोबिण, परटीण. 

धोरे-रे-अ. जब, समीप, निकट. 
धोवती-स्त्री. धोतर. 
धोवन-पु. धृण 
धौं-अ. कोणजाणें, नाहींतर, तर 
धौंक-स्त्री. भात्यांतील हवेचा झोंका, 
धौंकना-क्रि. स. भाता हालवन वारा 

घालणें, भार घालणें, दंड करणें, 
धौंकनी-स्त्री. फुंकणी 
धोंक्षिया-पु. कल्हईवाला, डाक लावणारा... 
धौंकी-स्त्री. लहान भाता. 

धौंज-स्त्री. उहिग्नता, धांवपल. 
भौंजना-क्रि. स. धांवपतछ करणें, पायानें 

तुडविपें. 
बधॉताल-वि. चलाख, मजबूत, निपुण. 
घोंस-स्त्री. धमकी, धाक, कपट. 

धौंसना-क्ि. स. दाबणें, धमकी देथभें, 
मारपीट करणें. 

धोसपट्टी-स्त्री. फसंवणूक, ठकबाजी. 
घौंसा-पु. मोठा नगारा, सामथ्यं, शक्ति. 
घौरा-वि. पांढरा. -पु. पांढरा बेल, एक 
घौराहर-पु. बुरूज, उंच माडी. [ पक्षी. 
धोौरी-स्त्री. पांढया रंगाची गाय. 
धौरे-अ. जवल्ठ. है 
धौरू-स्त्री. थप्पड, नुकसान.-वि. पांढरा, 

-पु. बुरूज, एक झाड. 
धोलघक्कड़, धौलधप्पड़, धोलूधप्पा-पु 
धोलधू्ते-पक््का बेरकी. [मारपीट, उपद्रव. 
घोल जड़ना-गुद्ाय लगावणें, । 



शीछ मना 

भोल लगना-फटका बसपें. 
धोला-वि. पांढरा, उजू.-पु. एक झाड़, 
च्यात-वि. विचार केलेला. [पांढरा बैल. 
ध्यान-पु. लक्ष, चितन, विचार, एकाग्रता, 

देवाचे चितन, योगाच्या अष्टांगापैकीं 
ध्यान पर चढ़ना-ध्यानांत येणें. [ सहावें. 
ब्यान उच्चटना-मन अस्वस्थ होगें. 

ध्यानसे उतरना-विसरून जाणें. 
इस्ब-वि. स्थिर, निश्चित, निःसंशय, 

अविनाशी, शाइवत्त.-पु. ध्ढव (तारा), 
उत्तर व दक्षिण ध्स्व,खांब,झाडाचें खोड 
बड़, युग, काल, शक, ब्रह्मा, विष्ण 
महेद्द, मंष राशीपासून ग्रहाचें अंतर, 
अष्ट वसूंपेकी दुसरा, ध्स्वपद, शंकु, 
ललाटस्थ भोवराभेद, आकाश, स्वर्ग, 
रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, 
उत्तराभाद्पदा, तके, कल्पना.-स्त्री. 
ऊष्वेदिशा, सालवण, मुरवेल, ध्रुवपद, 
यज्ञपात्र (वटपर्णाकृति ), सद्गुणी स्त्री. 
-अ. खरेंच, शाश्वत, चिरकाल. [होणें. 

ध्वंस-पु. विनाश, हानि, मरणें, सडणें, भुगा 
घ्वज-पु. झेंडा, देवालय इत्यादि पुढें उंच 

स्तंभ पुरून त्याचेवर चिन्हृविशेषानें 
अंकित असें वस्त्र लावितात तें वस्त्र 

किवा त््या वस्त्रासहित तो स्तंभ, 
अभिमान, पताका घेऊन चालणारा 
भनुष्य, लिग, मेंढा, गवे, ढोंग, ताड वृक्ष, 
पूर्वेकडील गृह, मारलेल्या ब्राह्मणाची 
कबटी प्रायश्चितार्थ काठीबर ठेवून 
तीर्थास नेणें, खद्ांग. 

ध्यजी, प्यजिनू--पु. ध्वजघारी, कलार, 
रथ, पर्वत, सपे, मोर, घोडा, ब्राह्मण, 

ध्वजिमी-स्त्री, सेन्य, फोज. ढिंगी. 

नेगर' 

ध्यनि-पु. आवाज, गाध्याचा सूर, वाययांता 
आवाज, गजंना, ब्यंगार्थ, व्यंगार्य 
प्रधान काव्य, अफवा: 

ध्यनिलेखन चक्र-पु. श्रामोफोनची बांगडी. 
ध्वन्य-पु. व्यंगाथे. 
ध्वांक्ष-पु. कावद्ठा, भिकारी, उद्धट मनुष्य, 

बगढ्ठा, गृह: गिण, 
घ्वांत-पु. अंधकार, नरक विशेष, तमो- 

[न] 
नंग-पु. नग्नता, गुप्त इंद्रिय.-वि. रुच्चा, 
नंगई-स्त्री. नागवेषणा- [ निलंज्ज- 
नंग धडंग, नंग मुनंगा-वि. विवस्त्र. [पाजी. 
नंगा-वि. विवस्त्र, निर्लेज्ज, लुच्चा, उघडा, 
नंगा झोली-स्त्री. कपड्यांची झडती. 
नंगाब॒ुच्चा-बचा-वि. कफल्लक, दरिद्वी. 
नंगालुज्चा-वि. नीच, बदमाश. 
नंगियाना-क्रि. स. नागविणें, हिरावून नेणें. 
नंगेंसिर-वि. बोडका. 
नंद-पु. आनंद, परमेश्वर, मुलगा, नंद 

(गोकुछचा ), विष्णु, गौतम बुद्धाचा 
सावत्र भाऊ. 

नंदन-पु. इंद्राचें उपवन, एक प्रकारचें विष, 
महादेव, विष्णु, मुलगा, ढग.-बवि. 
आनंददायक. [-स्त्री. मुझिी. 

नंदना-क्रि. अ. आनंदित होणें, प्रसन्न होगें. 
नंविष्राम-पु. अयोधघ्येंत एक गांव: 
संदिनी-स्त्री. मुलगी, कामधेनूली मुझगी, 

नणंद, दुर्गा, तुछस, गंगा 
नंदीमूष, नोदीमुख-मंगल कार्यापूर्वीचे श्राद्ध 
नंदेऊ, नंदोई-पु. नणंदेचा नवरा. 
नंबर-वि. संख्या. -पु. गणना, अंक, ३६ 

इंचाचें माप, झत्री प्रसंग 



संबस्वार 

संबरदार--पु. महसूछ वसूल करणारा, | न महसूल वसूल करणारा- 
नंबरबार-अ. क्रमशः. 
धंबरी-वि. नंबर असलेला, प्रसिद्ध. 
नंस-वि. नष्ट झालेला, नाश पावलेला. 
नई-वि. नवी, नीतिज्ञ, -स्त्री. नदी. 
नद्आ-पु. नहावी 
नउत-वि. वांकलेला, नत. 
नउछि-वि. नवा, ताजा 
नओढ-स्त्री. नवविवाहिता युवती, नवोढा. 
नककटा-वि. नाक कापलेला, निर्लज्ज, 

अपमानित. [दीनता. 
नकधघिसनी-स्त्री. नाक घासण्याची' क्रिया, 
नकचढ़ा-वि. चिडखोर. [चिमटा. 
नकचुटनो-स्त्री. नाकातील केंस काढण्याचा 
नकटा-पु. नाक कापलेला मनुष्य, रूग्नांत 

गावयाचें एक गाणें.-वि. नकटा,निलंज्ज. 
नकड़ा-पु. बैलांच्या नाकाचा एक रोग. 
नकतोड़ा-पु. धर्मेंडखोरीनें बोलणें. 
नकद-पु. पैसा. -वि. रोकड, रोख, तैयार. 
(नो) नकद न तेरह उधार-देणं नास्ति 
नगद दस-अ. एकटा, नगद. [घेणं नास्ति. 
नकनकाना-क्रि. अ. नाकांतून बोलएणें 
नकना-क्रि. स. अआुल्लंधिणें, त्रासविणें, 

चालणें, त्यागणें. -क्रि. अ. हेराण होणें, 
नकफूछ-पु. चमकी (नाकांतील दागिना ) 
नकब-स्त्री. चोरी करण्याकरितां भितीला 
नकबजन-पु. घरफोडचा. [ पाडलेलें छिद्र. 
मकबजनो-स्त्री. घरफोडी. 
नफश्ेसर-स्त्री. नथ, मुरगी, लवंग 
नकरू-स्त्री. नककरऊूू, अनुकरण, लेखाचा 

उतारा, सोंग, हास्य जनक आकृति 
« का रकून. [ चुटका 

नफुलची-पु. नकलाकार, बहुरूपी 

«३९७५ - । 
नफ्कासी हा कर 

नकली-वि. कृत्रिम, बनावट, खोटा. [प्रकाद/ 
नकशा-पु. चित्र, नकाशा, आकृति, सांगाडा,. 
नकसीर-सरत्नी, जापोआाप नाकांतृन रुक्त 

बाहणें. [ हालणें, कष्ट न पढ़णें. 

नफसीर भी न फूटना-पोटांतलें पाणी के 
नक्र-पु. मगर, सुसर, नाक. 
नकाना-क्रि. अ. नाकीं नऊ येणें. -क्ि. स्र, 

चाकी नऊ आणपणें. 
नकाब-स्त्री. घृघट, पडदा. 
नकाबपोश-तोंड झांकलेला, बुरख्यांतील. 
नकारना-क्ि. अ. नाकारणें. 
नकारा-वि. निरुपयोगी, क्ुचकामाचा. 
नकादा (स ) ना-क्ि. स. नक्षीकाम करणें, 
नकाजश्ञी-सी-स्त्री. नकशी, धातृवर नकझीं 

कोरण्याची विद्या 
नकियाना-क्रि. अ. अनुनासिकाचा उच्चार 

करणें, दुःखी होणें.-क्रि. स. त्रास देपें 
नकीब-पु. भाट 
नकुछ-पु. शांकर, मुंगुस, पुत्र, 

मुलगा 
नकुली-स्त्री. केशर, सांवरी, जटामांसी, 
नकेल-स्त्री.उंटाच्या नाकांत घातलेलें वेसण. 
नकेल न मानना-अधिकार न ओछखर्गे, 
नकेल हाथमें होना-सर्वस्वीं हातीं असणें. 
नक्का-पु. सुईचें छिद्र 
नक्कारखाना-पु. नगारखाना 
नक््कारखानस॑ तृतोकी आवाज-नगा 

च्याची घाई तेथें टिमकी तुझें काई 
नक्कारची-पु. नगारा वाजविणारा 
नक्कारा-पु. नगारा. [ विदृूषक. 
नक्काल-पु. नककल  करणारा - मनृष्य, 
नक््काश-पु. नक्षीकाम करणाण. 

नक्काशी-पु. पाहा “नकाशी' 

माद्रीचा 



भअक्को-वि. मेंगाणा, दृढ़, । 

नहक-वि. मोठया नाकाचा, स्वतःला 
, प्रतिष्ठित समजणारा, सगल्धांच्या 

- उलट' काम करणारा. 

बक्र-पू. सुंसर, मगर, दाराच्या चौकटी- 
बरचें लाकूड .-स्त्री. नाक, ग्रमरपंक्ति. 

नहल-रुत्री. पाहा नकल 

नकठा-वि. बनविलेलें किवा लिहिलेलें. 
-पु. नकशी काभ्र, छाप, चित्र, ताईत, 
जादू... 

(सनरें) तकश करना-मनांत ठसविणें. 

मकन्न बेठना-छाप बसविपें. 

नक्श होना-उमठणें, प्रकट होणें. 

नक्शा-पु. नकाशा, आकृति. 

नकक्शानबीस-पु. नकाशे काढणारा मनुष्य. 

अद्दरप-लि. लक. 
नख-स्त्री. पतंगाचा रेशमी दोरा.-यु. 

नख, एक सुगंधित वस्तु, भाग; तुकडा, 
« नखक्षत, वीस (संख्या). 

नखछोलिया-पु. नखाची खूण. 

गखत, मखतर-पु. नक्षत्र. 

जबखतराज, मखतेस--ु. चंद्र. 
नखना-क्रि. अ. ओलांडलें जाणें, उल्लंघिलें 

जाणें.--क्रि. स. उल्लंधिणें, नष्ट करणें. 

नखरा-पु. नखरा, चंचलता, हावभाव, 

स्त्रियांची शुगारजन्य चेष्टा. 

न॑ंखरातिल्ला-पु. नखरा, हावभाव. 

नखरौट-स्त्री. नखाची खूण, नखक्षत- 

नखचत-स्त्री. धर्मेंड, अभिमान. 

नखशिख-पु. नखापासून शेंडीपर्यत सर्वे 
' शरीर, दरीराच्या सबे अवयवांचें वर्णन. 

नसशिखसे-नखशिखांत. | 

मखास-पु. जनावरांचा बाजार. 

- २९६ - ह 

 लखियाना, नख्तोटना-तिं. स. ओरबाहकें- 

नखो-पु. सिंह, नखातें फाडणारा प्राणी, 

-स्त्री. नखलो (एक सुगंधी वस्तु). 

नकल-पु. झाड, खर्जूर. 

नहिरस्तान-पु. ओमासिस, है ई वन, 

जंगल, बाग... [साप, सूये, संख्या. 

नग-पु. रत्न, पर्वत, वृक्ष, साताची संख्या, 

नगण्य-वि. तुच्छ. 
नगद-पु. रोख पैसा.-वि. उत्तम, तयार 

असलेला, रोख पैशांत किमत चुकवि- 

लेली (बस्तु).-अ. उषारच्या उलट 

नशघरन-पु. श्रीकृष्ण: [ रोब. 

सगन-वि. नागवा, गगन. 

सगनी-स्त्री. मुलगी, नग्न स्त्री- 
तगर-पु. शहर. 
शणरई-सकी. दिष्टएणए, चतुरता 

नगवासी-स्त्री. तागपाश. 

तगाडा-पु. नगारा. 
सगो (गीं)-पु. रत्ल, पार्वती, पहाडी स्त्री. 

नगीच-अ. जवल्. 

नगीना-पु. रत्न.--विं- चिकटलेला, 

नगौनासाज्-विं, आंगठींत खडें जडवि- 

णारा, हिाचे पैलू पाडणारा, दागिने 

नपग्न-पु. नगर, शहर- [ बनविणारा- 

लघना-क्रि. स. पाहा॑ नखना.' 

नरमा-पु. मधुरस्वर, गायन. 
नचनि-स्त्री. नाच. 
नचनी-वि. नाचणारी, नाचरी-_स्त्री. 

मागाची काठी. 
नचवाना, नचाना-क्रिं- स. नाचविणें - 

मनचबेया-पु. नाचणारा- 
नचौोंहा--वि. नाचणारा, नावरा. 

नछत्र-पु. नक्षत्र, भाग्य, 



मखजकी बात-भाग्याची . । 
जक़त्र बलौ होना-ग्रह जोरांत असणें. 
नछशत्री-वि. भाग्यवान. 
नञ्लदोक-वि. जवृलू, 

नज्ञसम-स्त्री. कविता, व्यवस्था, 
बगेरे दोचयांत ओवणें. 

मझर-स्त्री. नजर, दृष्टि, भेट, नजराणा: 
नट-पु. नाचणारा, सोंग घेणारा, कपटी. 
नटई-स्त्री. गव्ठा, गछधांतील घंटा. 

नटलखट-वि. चंचल, खोडकर, उपदृव्यापी- 
नटखटो-स्त्री. उपद॒ब्याप, खोडी. 
नठना-क्रि. अ. नटणें, नाकारणें, मारे 

सरणें, नाश पावणें, अभिनय करणें. 
«कि. स. नाश करणें. 

नटनागर-पु. श्रीकृष्ण. 
नटनि-नो-स्त्री. नाच, नतंकी, नाकबुली. 
नटसार-स्त्री. नाटकंगृह- 
नटसाल-स्त्री. शरीरांत रुतून बसलेलें 

बाणाचें किवा काटचाचें टोंक, वेदना. 
नटवबना-क्ि. स. अभिनय करणें. 

नदुआ-वा-स्त्री. गढा. -पु. पाहा ' नट. 
नठना-क्रि. स. नष्ट करणें. -क्रि. अ. नष्ट 

नढ़ना-क्रि. अ. गुंफणें, कसणें, बांधणें. [होणें. 
नतर-₹ु-अ. नाहींतर. 
नति-सत्री. प्रणाम, विनय, उतार. 
नतिनी-स्त्री. मुलीची मुलगी, नात- 
नतोजा-पु. परिणाम. 
नतु-अ. नाहींतर 
नत्थी-स्त्री. कागदाचे तुकडे वगरे एकत्र 

टाचणें, कागदावी फाईल 
नथ-पु. नथ 

नथना-पु. नाकपुडी, एका सत्रांत बांषर्णे: 
छिद्र पाडणें.-क्रि. अ. टांचलें जाएें. 

मोती 

' ज्फ़ा-पु. फायदा: 

अथना फुफकारना या फूलाना-नाफ फेंदारजें: 
नथनो, नथिया, नथ॒नी-स्त्री. वेसण, नथः 
नद-पु. मोंठी नदी, प्रवाह, ओढा, समुद्र 
नदना-क्रि. अ. वाजणें, ओरडणें (पणूँचें), 
नवदामत-स्त्री. लाज, पश्चात्ताप. [(ेंकर्णे, 
नदारद-वि. गुंप्त. 

' नविया-स्त्री. लहान नदी. [थ्थाचा प्रवाह. 
सवी-स्त्री. पाण्याचा - प्रवाह, पातकछ पदा- 
नदीदा-वि. लोभी, न पाहिलेला- 
नदो श-स-पु. समुद्र 
नदोला-पु. जनावरांच्या खाण्यासा्ीं केलेलें 

मातीचे भांडें, घमेलें, 
नघधना-क्रि. अ. जुंपणें, जोडणें, कार्यारंत्र 
नमेंद, ननद-स्त्री. नणंद. [ होगें. 
ननका-पु. लहान मुलगा. 
ननसार-स्त्री. आजोल्. 
ननिओऔर-पु. आजोल्. 
ननियाससुर-पु. आजे सासरा. 

, ननिहाल-पु. आजोछ. 
नग्हा-वि. लहान. 
ननन््हाई-स्त्री. लहानपणा, अप्रतिष्ठा: 
नन््हा कातना-कीस काढणें. 
नपाई-स्त्री. मोजणी. 
नपाक-वि. अपवित्र. 
नपुआ--पु. चुटका, कोटी: 
नप्ता-पु. नातू 
नफ़क, नफ़का-पु. भरणपोषणाचा खर्च: 
नफ़र-पु. व्यक्ति, नोकर. 
सफ़रत-स्त्री. तिरस्कार, शिसारी. 
नफ़रतआसेज-वि. तिरस्कृत. 
नफ़रों-स्त्री. शाप, धिक्कार. 
नफ़री-स्त्री. एक दिवसाची मजरी, 

[ मज्रीचा दिवस. 



भूफ़ा.उठाना-फायदा मिल्ठविशें. 
नफ़ाक-पु. मनांतीछ बैर, शत्रुत्व, विरोध. 
नफ़ाप्षत-स्त्री. उत्तमता, उमदेषणा. 
नफ़ी-स्त्री. अभाव, दुराव, नकार. 
नफ़ोर-वि. तिरस्कार करणारा. -स्त्री, 

. आक़ोह, फिर्याद, तुतारी. 
नफ़ीरी-वि. एक वाद्य. 
नफ़ीस-वि. उम्दा, सुंदर, स्वच्छ. 
नफ़्स-पु. प्राण, तत्त्व, कामवासना, अस्तित्व, 

खरें तत्व, इंद्रिय, ग्रंथांत प्रतिपादलेले 
नफ़्सानफ्सी-स्त्री.स्वतःची काल्ठजी.[विषय. 
नयवात-स्त्री. शाकभाजी. 

नवातात-स्त्री. भाजीपाला, वनस्पति. 
नबी-पु. पैगंबर. 
नवेडसा-क्रि. स. समाप्त करणें, निवडणें, 

बंधनांतून सोडणें, हटविणें. 

नबेड़ा (रा)-पु. न्याय, निपटारा, मुक्ति, 
रक्षण, निर्णय, 

नब्ज-स्त्री. नाडी (दारीरांतील). 
शब्ज छूटना-ताडी थंड पडणें. 
नब्जु टटोलना-रहस्यथ जाणणें. 
नब्बाज-पु. वेच. 
नभ-पु. आकाश, पाणी, ढग, पाऊस- 
नभग--पु. पक्षी, ढग, हवा, चंद्र. 
सभचर-पु. पाहा  नभग 
मम-वि. भिजलेलें. 
नमक-पु. मीठ, सौंदये. 
चमक अदा करना था नमक 

अज्नाला जागणें, कृतश्ञ रहाणें. 
नसक छिड़कन-दुःखावर डागण्या देणें. 
समक फूटकर निकलना-पापाचें प्राय- 

. विचत मिह्तणें. [ जागणारा- 
जनक हाल, तसफहवार-दि, अलारा 

न बे९८ - 

नमक सार-पु. मिठागर. 
नसकीन-वि. मीठ घातलेलें, संदर,--पु.. 

मीठ घातलेलें पकक््वान्न. 
नमत-ति-नमस्कार करतो. 
सम्दा-पु. गरम कपड़ा, ग्रादी. 
नम्रदा बेंघना-दिवाल्वें निधणें, गरीब होणें. 
नमना-क्रि. अ. नमणें, शुकणें. 
नमनि-स्त्री. प्रणाम, नमस्कार. 
नमस्ते-तुम्हांला नमस्कार करतों. 
नम्च-वि. वाकलेला, विनीत. 
नसाज्-पु. प्रार्थना. 
नसाज्ञो-पु. प्रार्थंवा करणारा, नमाज 

करण्यासाठीं अंधरण्याचें कापड, 
नमाजे जनाज्ञा-स्त्री. मृत भनुष्याजवत्ठ 

उर्भे राहत करावयाची प्राथना. 
तमाना-क्रि. स. नमभविणें, वांकविणें. 
नमामहे-आम्ही प्रणाम करतों. 

नसामि-मी प्रणाम करतों. 
नमसिक्न (स)-स्त्री. विशेष प्रकारानें तयार 

केलेला दुधाचा फेस. 
नमिद्य तरावट-दुधाच्या फेंसांत सास्रर 

वेलदोडे घालून केलेला पदार्थ. 
नमी-स्त्री. ओलेपणा. 
नमूद-स्त्री. प्रकट, चिन्ह, उंचवटा- 
नमूदार-वि. जाहिर, उगवलेलें, 
नचमूना-पु. सांगाडा, मासछा. 
चय-पु. नीति, नम्रता, सद्गतेन, दूरदशित्व, 

राजनीति, सन््मार्ग, योजना, उपाय, 
नियम, तत्त्व, शास्त्र, पंथ, तक, ू तभेद- 
-वि. नेणारा, मार्ग दाखविणारा- 
-स्त्री. नदी. 

नयथकारो-पु. नर्तक, नाचणान्यांचा प्रमुख 
नयत-पु. डोढा, थेऊन जाणें. 



** रस .- 

जयनपट-पु. पापणी. 
जयनवंत-वि. डोसठे असछेला. 
सयमा-क्रि. अ. नमणें,' वांकणें. 
नयसागर-वि. नीतिमान, नीतिपदु. 
नयनी-स्त्री. नवनीत,  डोब्ठघांतील 

बाहुली.-वि. डोछे असलेली. 
नयनू-पु. लोणी, एक झिरझिरीत वस्त्र. 
नपर-पु. नगर, शहर. 
न - नवीन, थोडचावेछ्ापूर्वी नजरे- 

आलेलें, आधीं असलेल्याच्या 
जागीं आलेला दुसरा. [ करणें. 

नया करना-नवीन घान्य खाण्याचा मुहूर्त 
नया पुराना करना-जुना हिशेव पूर्ण करून 

नवा सुरू करणें. 
नया संसार रचना-अशक्य गोष्ट शक्य 

करून दाखविणें, नवीन सुष्टि रचणें. 
नग्रेके नो दास पुरानेके छः-नवी नवी 

नवलाची व जुनी कवडी मोलाची. 
नयापन-पु. नाविन्य, नवेपणा. 
नयास-पु. तलवारीचें म्यान. 
नर-पु. मनुष्य, नत्ठ, पुरुष, शंकु, विष्णु, 

शंकर, अर्जुन, सेवक, सोंगटी, बुद्धिबल, 
घोडा, जीवात्मा, पुल्लिग, परमात्मा, 
ऋषिविशेष, परमेश्वराचा एक अवतार, 
नर प्राणी. 

नरकंत-पु. राजा. [ दुःखदायक स्थान. 
नरक-पु. नर्क, फार घाणेरडी जागा, 
नरकट-पु. वेताच्या जातीचें एक झाड, 
नरकेसरी-पु. नूसिह. [ बोरू. 
नरगिस-स्त्री. एक फुलझाड. 
नरतक-पु. पाहा “नतंक'. 
नरसको-स्त्री. नतंकी, नाचणारी. 
नशब-स्त्री. गोटी, आवाज, 

गरदक, गरदा-यु. सोरी, पन्हुछ, अठार, 

नरनाह, नरनाहु-पु. राजा, नरनाथ. 
नरनाहर-पु. तरसिह. | मालठशी, पाचक, 
नरस-वि. मुदु, रूवचिक, #मंद, घिमः, 
नरमद-वि. सुखदायक, विनोदी. 
नरम दरू-पु. मवात्ठ पक्ष. [ रंगीत कपड़ा. 
नरमॉ-पु. देवकापूस, कानाची पाछी, 
नरसाओ-स्त्री. कोमरूता, नरमपणा. 
नरसामा-क्रि. स. नरम करणें, शांत 

करणें. -क्रि. अ. नरम होगें, शांत होणें. 
नरमसी-स्त्री. नरमपणा. 
नरसल-पु. पाहा 'नरकट'. 
नरहरि-पु. नृसिह भगवान. 
नराच-पु. तीर, नागराज नामक वृत्त. 
नराज-वि. नाखुश. 
नराट-पु. राजा: 
नरिव-पु. राजा. 
नरिया-पु. लांबट आकाराचें मातीचें भांडें.. 
नरी-स्त्री. कमावलेलें कातडें, घोटा, 

एक प्रकारचें गवत. -स्त्री. नह्वी, स्त्री. 
नरीना-वि. पुरुषजातीसंबधी, पुल्लिगी- 
नरेश-पु. राजा. 
नतें, नर्तेन-वि. नाचणारा. -पु. नाच. 
नतेक-पु. नाचणारा, नट, सूत्रधार, भाट,. 

शंकर, मोर, हत्ती, रजक व वेश्या 
नर्द-सत्री. गोष्टी. [यांचा पुत्र, देवनत्ठ. 
नर्दन-स्त्री. भयंकर शब्द, डरकाल्ठी, गजेना, 

जयजयकार. 
नर्म-वि. नरम. -पु. यट्टा, थट्टेखोर. 
नर्मदिलू-वि. कोसर अंतःकरणाचा. 
नर्मी-स्त्री. नरमपणा. 
नरू-पु. देवनत्ठ, चार हात लांबीचें माफ, 

बोरू, तांबडे कम, नकरराजा, नछ- 
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- बानर, प्रींकंछ छांव नक्ती, नाला, मूत्र | मबाध-पु. मुसलमानी अंमर्छांत भीठेंभा 
नछिका, वास, पितमेद. 

सलकूबर-पु. कुबेराचा पुत्र. [ हाडडें. 
अला-पु. मृत्रनलिका, हातापायांतील रूांब 
नलिल--पु. बगढा, करवंद, कमत्ठ, जल,नील्. 
सलिमी-स्त्री. कमलिनी, कमक समूह, 

कमत्ठाकरितां प्रसिद्ध असलेला देश, 
: गंगानदीच्या एका फाटथाचें नांव, नदी, 
एक सुगंधित पदार्थ, कमलतंतु, माडाचें 
मथ, माडी, इंद्र नगरी. 

सखुआ-पु. लहमन नत्त. 
मवंबर-पु. नोव्हेंबर महिना. 
जव-वि. ताजें, नवीन, नऊ (संख्या). 

-पु. कावढछा, स्तुति, अभ्रक, पुननंवा. 
जवधाभक्ति-स्त्री. नऊ प्रकारची भक्ति 

(जसें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, 
पादसेवा, वंदन, दास्य, सख्य, आत्म- 

. निवेदन). 
जबना-क्रि, अ. यांकणें, नम््र होणें. 
'नवति-र्त्री. अतिनम्रता, दीनता. 
जवयुवक-पु. तरुण. 
मवराज्-पु. दसच्यापूर्वीचे नऊ दिवस. 
अधरंणी-वि. हंसरा, आनंदी. 
खवल-बि. नवीन, सुंदर, तरुण, शुद्ध, स्वच्छ. 
सबसत, नवप्त-पु. सोढा श्र गार. 
'सवध्र-वि. लहान वयाचा. -पु. नऊ 

लडधघांचा हार. [-वि. नवीन. 
नवाई-स्त्री. नवीनपणा, आइ्चर्य, नम्रता. 
'नवाज-वि. कृपाल, दयाल्, संतुष्ट करणारा. 
भवाजना-क्रि. स. दया करणें, कृपा करणें. 
अवाशिश-रुषी. कृपा, बक्षीस. [वांकविणें, 
अधाना-कि. स. नमविणें, नम्र करणें, 

प्रदेशावर नेमछेला अधिकारी, मुस॒लत- 
मान राजांची चदवी, मुसहूमान अमी- 
रांना इंग्रजांनीं दिलिली पदवी. -वि. 
थाटमाटानें राहुन खूप खर्च करणारा. 

नवाबो-स्त्री. नवाबाचें कार्य, कारकीदे. 
नवारा-पु. अन्नाचा घास. 
नवासा-पु. नानू (मुलीचा मुलगा).- 
नवासी-वि. एकुणऐंशी.[ रामायणाचा पाढ- 

नवाह-पु., नऊ दिवसांत पूर्ण होणारा 
नदिश्त-स्त्री. लिहिलेला कागद, दस्त ऐवज. 
नविदता-वि. लिहिलेला.-पु. भाग्य, दस्त. 
नवोन-वि. नवा, विचित्र, तरुण मनृध्य. 
नवीनता-स्त्री. नाविन्य. 
नवोस-पु. लेखक. 
नवोसो-स्त्री. लिहिण्याचें काम,लिहिणावल्ड. 
नवेद-पु. आमंत्रण, आमंत्रणपत्रिका: 
नप्रेछा-वि, नवीन, तरुण, 
नशना-क्रि. अ. नासणें, नष्ट होणें. 

तशा-पु. मादक पदार्थाची गुंगी, मादक 
द्रव्य, (धन, विद्या इत्यादिया ) अभिमान. 

नशा अतरना-घुंदी उतरणें. 
नशा किरकिशा हो जाना-अप्रिय ग्रोष्ट 

झाल्यामुलें मादक पदार्थाच्या गुंगीच्या 
आनंदाचा विरस होणें. 

(आंखोंमें) नशा छाना-घुंदी चढणें, 
नशापानी-मादक पदाये. 
नशा हिरन होना-नशा उतरणें. 
नशाना-क्रि. स. बिघडविणें, नाश करणें. 
नशास्ता-पु. पिष्टमय पदाथे. 
नशीन-वि. बसणारा (जसें-तख्तनशीन ) . 
नजश्ीला-वि: भादक, कैफ चढलेला: 
नशीली ऑंखें-धुंद डोछे, प्रेममदयुक्त डोले. 



सजेबाज 
नक्षेबाज-वि., तशा करणारा. 
नशेबोफराज-पु. खोलगट जमीन, संसारां- 

तील सुखदु:ख. (उन्नति. 
नशञ्ों, नह॒क-यु. उत्पन्न होणें आणि वाढणें, 
नश्ोनुमा-पु. उन्नति, उत्पन्न होऊन वाढणें. 
नहतर-पु. ऑपरेशनचा लहान व तीक्ष्ण 
नष-पु. पाहा नख', [ चाक्. 
नष्ठ--वि. न दिसणारा, नाश झालेला, 

सीच, व्यर्थ, व्यसनी. 
नसंक-वि. निःशंक, निर्भय. 
नसनसमें-संपूर्ण शरीरांत. 
नस-्त्री. नाक, नाडी, पुरुषाचें मृत्रेन्द्रिय, 

रक्तवाहिनी नत्ठी, पानाचा मधला तंतु. 
नसोंका रक््त-प्राणप्रिय. 
नस नस फड़क उठना-अत्यंत आनंद होणें. 

नसतरंग-पु. एक वाद्य. 
नसतालीक-पु. वढठणदार व सुंदर अक्षर, 

प्रमाणबद्ध व सुदर वस्तु. 
बसना-क्रि. अ. नष्ट होणें, नासणें, पछणें. 
नसब-पु. वंश, वंशावल्. 
नसबवनामा-पु. वंशावल्ठ, वंशवक्ष. 
नसर-स्त्री. मदत, पक्षा्चें समर्थन, गद्य 
नसलूू-स्त्री. वंश, संतान: [ लेख. 
नसवार-स्त्री. तपकीर. 
नसाना, नसावना-क्रि. अ. नासणें, नष्ट 
नसोनी-स्त्री. शिडी, जीना. [ होणें. 
नसीय,नसीबा-पु. देव. 
नसीब जागना-देव फल्णें. 
नसीब होना-मिहणें. 
नसीबवर--वि. भाग्यवान, सौमाग्यशाली 
नसोम-स्त्री. शीतल व मंद वायुलहरी. 
नसीहत-स्त्री. उपदेश, सलल््लामसलूत 
सप्ूढिया-वि. अमंगक दर्शन 
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नसूर-पु. जुदा त्रण (नसेवरील) 
शिडी, 

नस्क-पु. पद्धति, व्यवस्था 
नस्ख-पु. नक्कल़, एक अरबी लिपि, 

नवीन वस्तु तयार केल्यानंतर जुनी 
वस्तु नष्ट करणें, 

नस्ता-स्त्री. जनावरांची नाकपुडी- 
नसस््तालीक-पु. वत्णदार अक्षर, 
नसस््व--पु. उभारणें, स्थापित करणें. 
नस्य-पु. तपकीर, नाकांत ओढण्याचें औौषध. 
नस्त्र-स्त्री. मदत, सहायता, पक्षाच्ें समर्थन, 
नसस््ल-स्त्री. वंश, संतति. [ गद्य 
नस्सार-पु. गद्य लेखक. 
नहें-पु. नख. 
नहछू-पु. विवाहांतील एक विधि. 
नहन-पु. मोटेचा सोल, दोरखंड. 
नहना-क़्रि. स. जुंपणें, कामास लावणें, 
नहर-स्त्री. कालवा [ भोलांडणें. 
नहरनी-स्त्री. नखें काढण्याचें एक हत्यार. 
नहरी-विं. कलव्यासंबंधी. -स्त्री. काल- 

व्याच्या पाण्यानें भिजणारी जमीन: 
नहूरुआ, नह॒रुवा-पु. नारू. 
नह॒ल-स्त्री. मधमाशी 

नह॒ूला-पु. नव्वा (पत्त्यांत) 
काढण्याचें एक हत्यार 

नहछाना-क्रि. स. नहाऊं घालणें, स्नान 
सहुस-वि. अशुभ, अपवित्र. [ करविणें, 
नहान-पु. आंघोत्ठ, स्नानाचें एक पढें 
नहाना-क्ति. अ. आंघोछ करणें, पावछ 

पदार्थानें शरीर बमाखणें. 
(हों) नहाना, पत्तों फलता-धनधान्य 

समृद्धि असणें (आशीर्वाद) 
नहार-नि. उपाशी. 

नकशी 



अहार तोड़ना 

जहार तोड़ता-न्याहारी करणें. 
जहारी-स्त्री. न्याहारी: 
नह, नहीं-अ. नाहीं. 
जहीं तो-अ. नाहीं तर. 
नहीं सही-अ. नाहीं तर नाहीं. 
महीफ-वि. सडपातल- 
नहुब-पु. इतवाकु वंशांतील एक राजा, 

एका लागाचे नांव, विष्णु. 
नहूसत-स्त्री.उदासीनता, अदुभ लक्षण. 
आोउें-ऊ-पु. नांव. 
लोगा-वि. नागवा. -पु. नंगा साधु. 
लोधना-कि. स. ओलाडर्णे.. 
जोठना-क्ि. अ. नष्ट होणें. [मोठे भांडें. 
नोब-स्त्री. जनावरांना खाणें घालुण्याचें 
सोवना-क्रि. अ. ललकारणें, प्रसन्न होणें, 

भडकणें (ज्योत), शिकर्ण, आरडा- 
नेंबें-पु. नांव. [ ओोरड करणें. 
साइक-पु. स्वामी, पाहा नायक. 
नाइसिफ़ाकौ-स्त्री. विरोध, मतभेद. 
भाइत-स्त्री. न्हावीण, नहाव्याची स्त्री. 
साईं-स्त्री. सारखेपणा. -वि. समान. 
भाई-पु. नहावी. 
नाउ-स्त्री. नौका. 
भाकंद-वि. न शिकविलेला घोडा वगैरे. 
सोक-स्त्री. नाक, मगर, स्वगे, आकाश, 

शेंबूड, शोभेची वस्तु, प्रतिष्ठा: 
भाकका बाल-आवडता. 
लाक जाना-अबू् जाणें. 
चाोक भों धढ़ाना, नाक सिकोड़ना-चिडणें, 

नाक मुरडणें, नाक फेंदारणें. 
काक रहना-अब् राहणें. 

साकों चने चबवाना-नाक भासायला 

सन । ह रे कक : माषती 

रावणें, अतिशय त्रास देखें. 
नाकमें दस करना-ताकीं नव आगणें. 
नाक रगडन-अजोजी करणें. 
नाकंड़ा-पु. नाकाचा रोग. 
नाकवर-वि. अगप्रतिष्ठित. 
नाकस-वि.- नीच, तुच्छ. 

नाका-पु. नाका, रस्त्याचा आरंभ, शहर, 
किल्ला व्रेचें प्रवेश द्वार, सुईचें डिद्र- 

नाका-स्त्री. सांडणी- [ तिरुपयोगी. 
नाक़ाबिल-वि. नालायक, अशिक्षित, 
नाकास-वि. अयशस्वी, निराश. 
नाकारा-वि. अयोग्य, निरुपयोगी. 
नाकिस-वि. वाईट, अपूर्ण,, उणेपणा 

असणारा. 
नाकूस-पु. शंख (वाजविष्याचा ). 
नाखना-कि. स. नष्ट करणें, ओलांडणें, 
नाखरूूफ-वि. नाछायक (पुत्र). [टाकण्ें. 
नाखुदा-पु. ताविक. 
नाख (खू )न-पु. नख. [वाजविण्याची नखी. 
नाखु (खू ) ना-पु. एक नेत्र रोग, सतार 
नालूनी-वि. अगदीं बारीक रेधांचें, नखावें. 
नाग-पु. साप, पुराणांत वर्णन केलेला 

एक पर्वत, हत्ती, झिसें, वागकेशर, 
तांबूल, दुष्ट मनुष्य. 

नाग खेलाना-जोखमाचें काम करणें. 
नागजझ्ञाग-पु. अफू. [ दागिना. 
लागफनी-पु. निवडुंग, कार्नातीर एक 
नागरता-स्त्री. सभ्यपणा, चतुरता, नाग- 

रिकता. [मोथा. 
नागर सोया-पु. एक सुगंधी गवत, नागर- 
नागरिक--वि. नगरासंबंधों, नगरांत रहा- 

णारा, चतुर. [ स्त्री, देवनागरी लिपि. 
नागरी-स्त्री. शहरांत रहाणारी स्त्री, चतुर 
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सागवार-शा-वि. असहथ, अप्रिय, पचनास 

सागहो--अ. अचानक. [जड़, 
नागहानी-वि. अकस्मात. 
नाठा-पु. गैरहजेरी, खाडा. 
जागा-पु. एक जंगली जात, खाडा. 
लागाहु-अ. अचानक. 
भागिन-स्त्री. नागीण. 
नागेसर-पु. शेषनाग, ऐरावत. 
नागोद-पु. छातीचेें कवच. 
नाच-पु. नाच 
नाच काछना-नाचण्यास सिद्ध होमें 
नाच दिखाना-नाचरेपणा करणें 
नाच नचाना-भंडावन सोडटणें. 
नाचक्द-स्त्री. नाचणें, खिदलणें, बागडर्णे. 
साचना-कि. अ. नाचणें. 
नाचाक़ी-स्त्री. आजारपण, बेबनाव. 
ताचार-वि. लाचार. 
भाचीज्ञ-वि. तुच्छ. 
नाज-पु. धान्य. 
नाज़-पु. नखरा, लाड, गे. 
नाज़ उठाना-चोचले चाल देणें. 
नाज़ करना-नाकानें कांदे सोलणें. 
नाजनतीं-स्त्री. सुंदर स्त्री 
नाज्ञरीन-पु. प्रेक्षक 
नाजा-वि. गविष्ठ 
भाजायज्ञ-वि. अनुचित. 
नाजिस-वि. व्यवस्थापक. 
न्राज़िर-पु. निरीक्षक, वेद्यांचा दलाल, भेंट 

देणारा,कचेरीत काम करणातन्या लोकांचा 
साज्षिरीन-पु. नाजिर' लें अ. वचन. [ मुख्य. 
नाश्िल-वि. खालीं उतरणारा, अवतरणारा. 
नाजुक-वि. नाज क, बारीक, सूक्ष्म, जोख- 
साजेब-बा-वि. बेडील, अयोग्य. [मींचें, गूढ. 

साद-पु. साच, नक््कर 
नाटना-कि. अ. प्रतिज्ञा मंग होगें. -क्रि. स॑ 
नाटा-वि. ठेंगगा.. [अस्वीकार करणजे. 
नाठ-पु. नाश, अभाव 
नाठना-क्रि. अ. नष्ट होणें, पठन जाएजें 

-क्रि. स. नष्ट करणें 
नाठा-पु. ज्याला मागें पुढें कोणी वारंस 
नाड़-स्त्री. मान. [नाहीं असा. 
नातमाम-वि. अपूर्ण 
नातवाो-वि. कमजोर. 
नातर-रि-₹-अ. नाहींतर. 
नातराश-वि. असम्य. 

नातवानी-स्त्री. अशक्सपणा. 
नाता-पु. नातें. 
नाताकत-वि. अशक्त. 
नातिका-पु. वाचा. 
नाती-पु. नात. 
नाते-अ. साठों. 
नातेदार-वि. आप्त, 
नाथ-पु. वेसण, स्वामी, सवरा, रक्षक, 
नाथना-कि. स. वेसण घालणें, टांचजें, 

पीछ जोडणें. 

नाद-पु. गजना, ध्वनि, अनुनासिकाचे 
अर्धवर्तुढ्ञाकृति चिन्ह, वर्णाचा बाह्य 
प्रयत्न विशेष: 

नादान-वि. अज्ञानी, मूर्ख, दरिद्रीः 
नादार-वि. गरीब. 
नादिम-वि. लज्जित. 
नादिया-पु. नंदी. 
नादिर-वि. अद्भुत, अठ्वितीय, उत्तम. 
नादिरशाही-स्त्री. बेबंदशाही 
नादिहुँद-वि. न देणारा 
नाधना-पकि. स. बेल वगैरे गाडीला कियां 
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नांगराला जोडणें, आरंभ करणें, गुंफणें. | वाम चढ़ता- नांव नोंदलें जाणें. 
खान-स्त्री.. चपाती. 
आानकीन-पु. एक सुती कापड 
नासतताई-स्त्री. एकप्रकारची मिठाई. 
शालबाई-पु., भाकया विकणारा, 
नामसरा-पु. आजेसासरा. 
आाया-वि. पुष्कल प्रकारचे, अनेक.-पु. आईचे 
वढीकू.-क्रि. स पुदीता घालणें, घुसविणें, 

नानिहाल-पु. आजोल्. 
नानी--स्त्री. आजी. [पडणें, हातपाय गह्णें. 
सनी सर जाना,नोनी याद आना-संकट 
नाप-पु. माप, भापण्याची वस्तु. 

नाप जोख, नाप तोौल-स्त्री. मोजण्यामाप- 
लापना-क्रि. स. मोजणें.| ण्याची वस्तु, माप. 
नापसंद-वि. नापसंत: 
नसापाक-वि. अपविन्र, घाणेरडा. 
वापी-स्त्री. मोजणी. 
नाफ़-स्त्री. बेंबी, मध्यभाग. [ फूलक्षाड. 
नाफ़रमो-वि. आज्ञा न मानणारा.-पु. एक 
चॉफ़रहस-वि. अज्ञान- 
नाफ़ा-पु. कस्तूरीची डबी किवा पिशवी. 
नाबदान-पु. मोरी. 
नसाबालिय--वि. वयांत न आलेला, अज्ञान. 
-नाबीना-वि. आंधक्ा. 
नाबद-वि, उध्वस्त, नश्वर 
नाभ-स्त्री. बेंबी, शिवाचें एक नांव 

भगिरथ राजाचा मुलगा 
नोभि-सरत्री. चाकाचा मध्य भाग, बेंबी, 

कस्तूरी. -पु. राजा, मुख्य व्यक्ति किया 
नाम्र--पु. नांव, प्रसिद्ध. वस्तु, गोत्र, क्षत्रिय. 
जाम उछालना-निदा करणें. 
नाम उठ जाना-नामशोेष होणें. 
आामका, वामके लिये- नांवाला, भोडेंसें 

सास घरना-नामकरण करणें, निंदा करणें. 
(किसीके) नामपर-एकायासादीं, 
(किसीके) नाम पर मरना, नाम पर 

समिटना- एकाद्याच्या प्रेमांत लीन होणें, 
सास पर मरना-मानासाठीं हपापणें. : 
नास बाक़ो रहना--नांव तेवढें रहाणें, 

कीति रहाणें. 
तास बिकना-नांव सर्वेतोमुखीं होणें. 
नास लरूगाना-आरोप करणें. 
नाम आवर-वि. प्रसिद्ध. 
नाम ए ऐसाल-पु. एकाद्याच्या चांगल्या द 

वाईट कामाचा तपशीरू असछेला 
नासक-वि. नांवानें प्रसिद्ध, [ कागद 
नामकरण-पु. नांव ठेवण्याचें काम, हिंदू व्यय 

सोढ्आ संस्कारांपकी पांचवा संस्कार. 
नासजद-वि. प्रसिद्ध, नांवावर ठेवलेलें, 
नाम धराई-स्त्री. बदनामी. [निवडलेला. 
नाम लेवा-पु. वारस, नेम घेणारा. 
नामवर-वि. प्रसिद्ध, उत्तम. 
नामवरी-स्त्री. कीति. 
नामहदूद--वि. सीमा नसलेला, बेहद. 
नासा-पु. पत्र, ग्रंथ, हिशेब, बिल 
नामाक़्रकू-वि. अयोग्य, अनुचित 
नामानियार-वि. रिपोर्टर 
नासी-वि. प्रसिद्ध, नांवाचा- 
नासीगिरामी-वि. प्रसिद्ध, नावाजलेला. . 
नामुआफिक-वि. अयोग्य, वाईट, विरुद्ध. 
नासुनासिब-वि. अनुचित. | 
चामुमकिन--वि. असंभव. 
वामूस-स्त्री. अन्न, शीऊ, छाज. 
सामूसी-स्त्री. बेअज, बदनामी, निंदा. . 
सामोनिशों-पु. कीति, चिन्ह, पत्ता... .: 



नामौज 
श् 

नामौजू-वि. अयोग्य, बेजोड, अनुपयुक्त, 
नायक-पु. पुढारी, मालक, श्रेष्ठ पुरुष. 
सायन-स्त्री. न्हावीण. 
'नायब-पु. सहायक, सुनीम- 
नायाब-वि. दुर्लभ, श्रेष्ठ [कस्तूरी. 
नायिका-स्त्री.पत्नी,उपपत्नी,मुख्य स्त्रीपात्र, 
नारंगौ-स्त्री. नारिंग, नारिगी रंग. -वि. 

नारिंगी रंगाचा- 
सार-स्त्री, आग, सान, गर्दन, ताला, जाड 
नारकी-वि. पापी. [दोरा, नाडी, स्त्री. 
नारब-पु. नारदमुनि, विश्वामित्राचा पुत्र, 

एक प्रजापति, कछ लावणारा मनुष्य. 
नारना क्रि. स. ठाव पाहणें. 

नारा-पु. विजारीचा बंद, लाल रंगाचा 
दोरा, नांगराला बांघलेला दोर, घोषणा, 
विजयघोष. _[ दिवस, एक वर्णवृत्त. 

नाराच-पु. लोखंडाचा बाण, वादढ्ती हवेचा 
नारायण-त-पु.. विष्णु पौष महिना, 

अ' अक्षरा्रें नांव, एक उपनिषद्, 
नाराज-वि. अप्रसन्न. [एक अस्त्र. 
नारियल-पु. नारत. 
नारियली-स्त्री. नारछांतील खोबरें, करवं- 

टीचा हुक््का,. जिल्णारा. 
नारी-वि. अग्नीसंबंधीं, नरकाच्या आगींत 
नारू-पु. ऊ, नारू. 
नाछ-स्त्री. कमछाचें देठ, रोपाचें देठ, 

नठी, लाकडाचे जोडे, फुंकणी, 
बंदुकीची नत्वी.-पु. लिग, जोहोल, नाल, 
जुगायान 5 कक अडड्याच्या 
मालकाला पैसा. 

सालकी-स्त्री. पालखी. 
नाछबंद-पु. घोडयाला नारू मारणारा. 
नासो-वि. रडून फियाद करणारा, 
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हैराण, रडणारा. [ करणारा, गडबड. 

नाला-पु. नांडी, ओढा, रडून प्रार्थना 
नालिश-स्त्री. फिर्याद. 
नाली-स्जी. ओढा, मोरी, खोल रेघ, 

घोड्याच्या पाठीवरील खछगा, 
जनावरांना औषध पाजण्याची नव्ठी, 
नाडी, कमल. गाशीचा डख. 

तावक-पु. व्याध, नाविक, बाण, मघ- 
नावरि-स्त्री. नाव, नावेची क्रीडा.: 
नावाकिफ़-वि. अपरिचित. 
नाश-्त्री. शव, सप्तषि, ताश, नष्ट होथणें, 

प्रेताची तिरडी. 
नाशपाती-स्त्री. एका जातीचें फल्क. 
नाशद-वि. दुःखी, दुर्देवी. 
नाइता-पु. न्याहारी: 
नास-वि. तपकीर.-पु. नाश. 
नासज्ञा-वि. अनुचित. 
नासदान-पु. तपकिरीची डबी. 
नासमझ-वि. अज्ञान, मूर्ख. 
नास मारना-खिल्ठखिढें करणें, नष्ट करणें. 
नास (से )ह-वि . सलला देणारा, उपदेशक. 
नासा-स्त्री. नाक, सोंड, दारावरचा भाग. 
नासाज्ञ-वि. विरोधी, आजारी, अनुपयुक्त- 
नासिका- स्त्री. नाक, नाकपुडी. 
नासिपास-वि. कृतघ्न. 
नासिर-वि. गद्य लेखक, संरक्षक, सहायक. 
नासी-वि. नाशक, नाश करणारा, नदवर. 
तापुर हे सडलेली जखम. 
जलासेह-वि. उपदेशक. 

नास्तिक-पु. ईश्वर व परलोक न मानणा रा, 
नाौहेजार-वि. वाईट चालीचा, दुष्ट, नीच. 
नाह--पु. नाथ, प्रभु, मालक. 
लाहक-अ. विनाकारण, व्यर्थ. 
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साहन्हु-स्त्री. नकार. 
साहमवार-शा-वि. उंच नीच, नालायक. 
नाहर-पु. वाद्य, सिंह, एका जातीचें फूल: 

नाहरू-पु. नारू, सिंह, वाघ, एक फूल: 
नाहिने-नाहीं 
निदनीय-वि. निद्य, वाईट. 
निदरिया-स्त्री, झोंप- 
पलैदा-स्त्री. दोष कथन, अपकी्ति: 
निदासा-वि. झोंप आलेला. 
निदित-वि. लोक ज्याची निदा करतात तो. 

निवकौरी-स्त्री. लिबोणी. 
निय-पु. लिबू. 
निअर-अ. जवक्. -वि. तुल्य, समान. 
निअ (य) राना-क्रि. अ. जवढ येणें. -क्रि. 

स. जवछ जाएं. 

निआन-पु. परिणाम, शेवट, अंत. -अ. 
निआमत-स्त्री. अमूल्य वस्तु. [ शेवर्टीं. 
निकंदन-पु. नाश. 
निकट-वि. जवलचा. -अ. जवल्ड. 

निकम्मा-वि. निकामी, आछशी. 
निकर-पु. समूह, रास, निधि. 
निकरना-क्ि. अ. निषधणें. 

निकलवाना-क्ि. स. काढविणें. 
निकल चलतना-मर्यादा सोडणें, पतछत जाणें. 

निकसना-क्ि. अ. निघर्णें. 
निकसाना-क्रि. स. काढणें. [घर, परमात्मा: 
निकाई-स्त्री. भलेपणा, सौंदर्य, समह, रास, 
निकाज-वि. फ्रुकटचा, निकामी. 
निकाला-कि. स. निदा करणे. 
निकास्र-वि. निकामी, वाईट. -अ. व्य्थ. 
निक्राब-स्त्री. मुसलमान स्त्रियांचा पडदा. 
निकाय-पु. झुंड रास, ढीग, घर, परमात्मा: 
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[उमगणें. 

निकलना-क्रिं. अ. निधणें, वेगढें, होगें, 

निखोडना, निस्चोरता 

निकालना-क्रि. स. काढणें, चालविणें, 5₹- 
विणें, कमी करणें, सोडविणें, चालवियें. 

निकाला-पु. हदपारी, मार्ग. 
निकास-पु. निघ्णे, दरवाजा, मैदान, 

बंशाचे मछ, रक्षणाचा उपाय, वज्ञीला, 
मिल्कतीचा मार्ग, मिव्ठकत 

निकासना-क्रि. स. काढणें, वेगछें करणें, 
निकासी-स्त्री. रवानगी, मिव्ठकत, विक्री, 

फायदा, विक्रीकरितां म।लाची पाठवणी, 
बाहेरून येणाया मालावर घेतला 
जाणारा कर, रवाना केलेल्या मालाचा 
तपशीरू लिहिलेला कागद. 

निकाह-पु. मुसलमानांची विवाहपद्धति, 
निकाह पढ़ना-लछग्त करणें. [ विवाहमंत्र. 
निकियाना-क्रि. अ. चिंध्या चिध्या करून 
निक्रिष्ट--वि. निकृष्ट. [ टाकरणें. 
निकोटना-क्रि.स.चिमटा घेणें, ओरबाडणें. 
निकोसना-क्रि. स. वेडावणें, दांत खाणें. 
'अलड . भाता, तलवार. 
नि्ंड-वि. मध्य. 
निल्ट्ूटर-वि. निर्देय, निष्ठुर. 
निखट्टू-वि. आछशी, उनाड. 
निखरना-क्रि. अ. निम्मत्ठ होणें, रंग खुलर्णे, 
निखरी-स्त्री. तुपांत शिजलेलें अन्न. 
निलर्चा-पु. निव्वक्ष नफा. 
निलार-पु. स्वच्छता, श्रृंगार 
निखारना-क्रि. स. स्वच्छ करणें, पवित्र 
निश्बालिस-वि. निखालस, शुद्ध, [करणें 
नि्वदना-क्रि. अ. संपर्णे 
निखेध, निवेध-पु. निषेघ. [ बेघडक, 
निल्लोट-वि. स्वच्छ, निर्दोष, स्पष्ट.-अ 
निलोड़ना, निदोरना-क्रि. स. सोलणें, 

ओरबाडणें 



निरगंदना 

लिमंदना-क्रि.स. रजई वगेर शिवपें. 
निर्भंदा-पु. शिवण्याची क्रिया. [ बेडी. 
निगड़-स्त्री. हत्तीला बरांधण्याचा साखतदंड, 
निगदित-वि. प्रेरित, सांगितलेलें, 
निगस-पु. मार्ग, वेद, बाजार, जत्रा, 

रोजगार, निश्चय. 
निगरो-वि. निरीक्षक, वाठ पहाणारा. 
निगराती-स्त्री. देखरेख. 
निगरु-वि, हलका (वजनानें). 
निगलना-क्रि. स. गिछणें, दुसन््याचरा पैसा 
निगह-स्त्री. पाहा नियाह'. खिऊन बसणें. 
निगहबान-पु. रक्षक. 
निगाली-स्त्री. हुक्क्याची नत्ठी- 
निगाह-पु. दृष्टि, कृपादृष्टि, 

पाहाण्यात्री पद्धता, विचार. 
निशिभ-वि. अत्यंत प्रिय, अत्यंत गोपनीय. 
निगुनी-वि. गुणरहित. 
निभुरा-वि. गृरुपासून दीक्षा न घेतलेला. 
निगृढ-वि. अत्यंत भ्रुप्त. [शिवी. 
निगोड़ा-वि, अनाथ, दुष्ट, नीच, एक 

निप्नह-पु. अवरोध, दमन, थांबविष्याचा 
उपाय, शिक्षा, निभेत्सेना, सीमा. 

निम्नहना-क्रि. स. घरणें, अडवर्णे, शिक्षा देणें. 
निघटना-क़ि. अ. उपस्थित होणें, बरोबर 

होणें, कमी टोणें, पुरेसें नसणें. 
निघरघट-वि. निगरगट्ठ, ज्याला कोठेंच 

ठिकाण नाहीं असा- 

निधरा-वि. घरदार नसलेला (शिवी). 
निचचल-वि. निशचल. 
निचला-वि. खालचा, स्थिर. 
निचाई-स्त्री. नीचपणा, सखलता. 
निचान-स्त्री. सखलता, उतार. 
निच्चित-वि. निश्चित. 

पारस, 

्ब्क ३० हु न 

निचुड़ना-क्रि. अ. पिछणें, रसहीन होमें. 

निठुर (रा)ई 

सुट्न पडणें, शरीर दुर्बछ होणें, 
नि्चे-पु. समूह, निश्चय, संचय. [सारांश. 
निचोड़,निचोर-पु. सार, सत्त्व, निष्कर्ष, 
निचोड़ना, नियोवना-क्रिं. स. रस पिलछन 

घेणें, सवंस्व हरण करणें, सत्त्व काब्न 
निचोल-स्त्री. ओढणी (स्त्रियांची ). [िणें. 
निचोहाो-वि. खालीं वांकलेला. 
नितौहें-अ. खालच्या बाजूला. 
निछक्क्का-पूृ. एकांत. 
निछनिया-अ. पाहा निछान*. 

निछल-वि. कपटरहित, निश्चल. 
निछान-वि. शुद्ध, निखालस.--अ. पूर्णपर्णें, 
निछावर-स्त्री. उतारा, बक्षीस, ओवाछन 

टाकलेली वस्तु. 
निछावर होना-जीवित वाहणें, एकाशा- 
निछोह-ही-वि. निर्देय. [साठीं प्राण देणें, 
निज-वि. आपलें, मुख्य, योग्य, बरोबर, 

-अ. खात्रीनें, विशेषेंकरून. 

निजतंक्र-पु. स्वतंत्र. 
निजानंद-पु. ब्रम्हानंद, आत्मानंद. 
निजाम-पु. बंदोबस्त, हैदराबादच्या 

राजाची पदवी. 
निजी, निजु-वि. स्वतःचें, वेयक्तिक, 
निजोर-वि. दुबढा, कमजोर. 
निजब-अ. जवक़, समोर. 
मिक्षरना-क्रि. अआ. झडन जाणें, रिकार्मे 

होगें, आपला निर्दोषीपणा सिद्ध करणें, 
सत्त्व निधन जाणें. [ धंदा नाहीं असा. 

निठल्ला-ल्ल-वि. बेकार, ज्याला कांहीं काम 
निठाला-पु. बेकारो, काम नसलेला वेह्. 
निदुर-वि. निष्ठुर, कुर, 
निदुर (रा)ई-स्त्री. निष्ठुरपणा. 



मिदुरता-रसुत्री. निर्देयपणा. 
निठोर-पु. वाईट जागा, वाईट दद्या. 
लिडर-वि. निर्मय, साहसी, भीट. 
लिशरपना-पु. धाडस, निर्मयता.- 
निडै-अ. जवल्. 
मिढाल-वि. थकलेला, उत्साहहीन- 
मिहिल-वि. कसून बांधलेला, टणक. 
मित,निति,नित्य-वि. नेहमीं रहाणारा, 

रोजचा. -अ. दररोज, सर्वेदा. 
नितनित-दररोज. [ निर्वाह करणें. 
नित्यनिबाहना-नित्यकर्म करणें, नेंहमीं 
नितान्त-वि. पुष्ककूच, सर्वथा. 
नियंभ-पु. खांब. 
निथरना-क्रि.अ. पातक पदार्थ आंतील गाल 

वगैरे तछाला बसण्याइतका स्थिर होणें. 
नथरा-वि. स्वच्छ, निर्मछ. [स्वच्छ पाणी. 
नियार-पु. गाछ खालीं बसल्यामुक्ठे झालेलें 
निभारना--क्रि. अ. पातक्क पदार्थ स्थिर 

ठेऊन त्यांतील गाक्त खालीं बसूं देणें. 
निदई-वि. कर, निष्ठुर. 
निदर,निदरी-अ. निरादर करून- 
निदरना-क्ि. स. अपमान करणें, टाकण्ें, 
मिवलून-पु. निर्देशन, नाश. [मात करणें. 
निदहना-क्रि. स. जाढणें. 
निदाघ-पु. ग्रीष्म ऋतु, ऊत, उष्णता: 
निदान-पु. कारण,शुद्धता,शेवट,अंत,निदान, 

रोगचिकित्सा, तपरचयच्या फल्ठाची 
आशा. -अ. सरतेशेवटीं. >वि. निकृष्ट. 

निदेश-पु. आज्ञा, आदेश, कथन, पृथ्वी, 
निव्रा-स्त्री. झोंप, सुस्ती. . [समीपता. 
निधड़क-अ. बेलाशक, मागें पुढें न करतां. 
निषन-वि. निर्धेन. -पु. नाश, मरण, कुछ, 

कुलाधिपति, विष्णु, प्रव्य, पंचावयव 

* है७८ « निफकत 

निध्रनी-वि. दरिद्री. [सामाचा ५ वा भाग. 

निधान-पु. आधार, निधि, एकादी वस्तु 
लय पावण्याची जागा. 

निधि-स्त्री. गाडलेलें द्रव्य, कुबेराचीं नऊ 
प्रकारचीं रत्नें (महापद्म, पद्म, शंख, 
मकर,कच्छप,मुकुंद, कुंद, नील व खर्व ), 
भूमीत पुरलेल्या द्रव्याबहलचें शास्त्र, 
समुद्र, आघार, विष्णु, शंकर, नवाची 

नितरा,निनार-रा-वि. वेगत्ठा, दूर. [ संख्या. 
निनान-पु. शेवट, लक्षण. -वि. निदकृष्ट. 
निनानबे-वि. नव्याण्णव. [-अ. शेवदीं, 
निनाबो-पु. तोंडांतील आंतल्या बाजूस 

येणाया लहान पुटकुल्था. 
निनोना-क्रि. स. वांकविणें, नमविणें. 
निन््यानवें-वि. नव्याण्णव. 
निन््यारा-वि. वेगढा, दूर. 
निपंग-वि. अपंग, लुढ्ा, पांगब्ठा. 
निपजना-क्रि. अ. निपजणें, वाढणें, उत्पन्न 

होणें, तयार होगें. 
निपजी-स्त्री. लाभ, उपज. 
निपट-अ. केवछ, एकदम. 

निपटना-क्रि. अ. पाहा निबटना'. 

निपटा (४) रा-पु. निर्णय, समाप्ति, 
निरवानिरव. [ पर्णहीन. 

निपात-पु. निःपात, नाछा, मृत्यु. -वि. 
निपातना-क्रि. स. पाडणें, खालीं उड़ी 

मारणें, वध करणें.-पु. प्रहार. 
निपुण-वि. प्रवीण. 
निपुनाई-स्त्री. कुशलूत्ता. 
निपृत,निपृत्ता-वि. पुत्रहीन. 
निषोड़ता,निपोरना-क़ि. अ. दांत दाखवणें, 

तोंड वेंगाडणें, बांकुल्या दाखविणें. 
निफन-वि. पूर्ण. -अ. पृर्णपर्णें. 



विफरना चमक ढ्ढे ७६ «« नियास: 
लिफरवा-क़ि. अ. छेदुन आरपार जाणें, | भोगणें, पालन होणें, सुरू असें, पूर्ण होगें. 

स्वच्छ होणें, निरभ्ा होणें. 
निफल-वि. निष्फल्ल. 
निफ़ाकू-पु. वैर, वांकडेपणा, बिघाड़. 
निफोट-वि. स्पष्ट. 
निबंध-पु. बंधन, लेख, गीत, स्थावर 

मित्ठकत, बेडी, प्रतिबंध. 
निबकौरी-स्त्री. लिबोत्ठी. [ठरणें, संपर्णें. 
निबटना-क्रि. अ. मोकढें होणें, निवत्त होणें, 
निबटाना-क्रि. स. संपविणें, मिटविणें, चुकतें 

करणें, फेडणें, ठरविणें, पूर्ण करणे. 
निबटाव,निबटेरा-पु. पाहा “निपटेरा. 
सिबड़ना-क्रि. अआ. पाहा निबटना'. 

निबरना-क्ि. अ. मुक्त होणें, रिकामें होणें, 
० होणें, गृतलेल्या वस्तु वेगठधा 

|, दूर होणें, उकलदणें. 
निबहू-पु. झुंड, जमाव. [पालन होणें. 
निबहना-करि. अ. निभाव लागणें, पूर्ण होणें, 
निबहुर-पु. यमलोक. [ सुटकेचा मार्ग 
निबाह-पु. गुजराण, परंपरेचें रक्षण, पालन, 
निबाहना-क़ि. स. निर्वाह करणें, 
निबुआ-बा-पु. लिबू. [ठेवणें, पालून करते. 
निबकना-क़ि. अ. बंधमुक्त होणें, सुटणें. 
निबुकि-अ. सोड्न, सुट्न.[-क्रि. स. सोडणें. 
निबेड (२)ना-कि. स. सोडविणें, वेंचणें, 

गंत सोडविणें, निर्णय करणें, दूर करणें, 
पुणे करणें. 

बिबेडा-रा-पु. मुक्ति, उद्धार, निवडणूक, 
दूर करणें, पूर्ण करणें, त्याग, निणय, 

निबौरी-लो-स्त्री.कड्लिवा चेंफल.[समाप्ति. 
निभ-वि. (समासांती) सदश, सारखा. 

-पु. तैज, ढोंग. 
लिभना-क्ि. अ. पार पडणें, निभरणें, टिकणें, 

निभरम-वि. भ्रमरहित. -अ. बेघडक. 
लिभाना-क्रि. स. पालन करणें, भोगणें, 

सुरू ठेवणें. [कष्टानें निर्वाह करणें. 
निभावना-क्रि, स. निभावणें, सोसगणें, 
निमंत्रण-पु. कार्याकरितां ठराविक वेद्ीं 

बोलावणे, जेवण्याकरितां बोलावर्णे, 
न्यायाधिकायांचें साक्षी इत्यादि साठीं 
बोलावजगें. 

निमक-पु. मीठ, विशेष प्रकारचें लवण. 
निमकी-स्त्री. लिबाचें लोणचें, तिखट 

मिठाचीं शंकर पाढीं. 

निमकोौड़ी-री-स्त्री. कडुलिबाचें फह्. 
निमज्जन-पु. बुडणें, स्नान, गढ़न जाणें. 
निमज्जित-वि. स्नान केलेला. 
निर्मा,नीमा-पु. एक तन्हेचा बुरखा, डगजा. 

निर्मान-पु. खड़्डा, सख॒ल प्रदेश, जलाशय, 
माप, किमत. -वि, उतार, खालचा, 

निमाना-वि. उतरते, नम्र.  [ विनीत. 
निमिख,निमेख,निमेष-पु. पत्. 
निमृ्द-वि. बंद, श्षांकिलेलें. 
निमोना-पु. उसत्.[नियोजित.-स्त्री. उद्देश. 
नियत-वि. निश्चित, परिमित, नेमलेला, 

नियति-स्त्री. नेमणक, स्थैय, देव, अनिवा्यें 
योष्ट, कृत कमोंचा निश्चित परिणाम. 

नियम-पु. दाब, परंपरा, कायदा, प्रतिज्ञा, 
एक अर्थालंकार, विष्णु, महादेव. 

नियमित-वि. नियमबद्ध, क्रमबद्ध. 
नियर-अ.- जवल- 
नियराना-क्ति, अ. जब जाएें. 
नियराई-स्त्री. साकन्निध्य. 

नियाई-वि. न््यायी. 
नियाद्ध-स्त्री, इच्छा, दीनता, कुपा, भेठ, 



लियाजनामा 

नियाज़नासा-पु. कृपापत्र, 
नियान-पु. परिणाम. -अ. शोवीं. 
नियामत-स्त्री. किमती वस्तु, सुग्रास 

भोजन, धन दौलत. 
नियार-पु.  सोनाराच्या दुकानांतीरू 
नियारा-वि. दूर. [ केरकचरा. 
नियारिया-पु. सोनाराच्या दुकानांतील 

कचच्यांतून माल काढणारा चतुर मनुष्य, 
नियारे-अ. न्यारा. | झारेकरी. 
(बारे) नियारे होना-श्रीमंत होणें. 
नियाव,न्याय-पु. न्याय, नीति. 
नियुक्त-वि. योजिलेला, प्रेरित, ठरविलेला. 
नियुक्ति-स्त्री. नेमणूक. [ नि३चय, आज्ञा. 
नियोग, नियोगा-पु. नेमणूक, प्रेरणा, 
निरंतर-वि. अविच्छिन्न, दाट, एकसारखा 

होणारा, स्थायी, चिकटलेलें, इमानी, 
खरा, कलछकटीचा, व्याप्त, पूर्ण, गाढ 
आलिगन, एकरूप, अभिन्न, न रूप- 
विलेला. -अ. आंवल्वून, नेहमीं. 

निरंघ-वि.निव्वक आंधछा, महामूखे. 
निर-अ. शिवाय. 
निरखना-क़ि. स. पाहाणें. 
निरग-पु. नृगराजा. [ परमात्मा. 
निरगुन-वि. निर्गुण, त्रिगणातीत ब्रह्म, 
निरचू-वि. निर्चिन्त, रिकाम टेकडा. 
निरच्छ-वि. आंघढा. 
निरजोस-पु. पिक॒वणूक, निर्णय. 
निरत-वि. गढलेला, मग्न झालेला, व्यप्न, 
निरतना-क्रि. स. नाचणें.[तत्पर. -पु. नाच. 
निरदय्-वि. निर्देय. 
निरधार-ु. निर्घार,निशचय.-वि. निराधार., 
निरफ्ना-वि. परक्याचा, परका. 

-३१०- 
मोठया माणसांशी होणारा परिचय. 

सिख 

निरबहना-क्रि. अ. पाहा 'निमना.' 
निरबेरा-पु. पाहा 'निबेडा'. 
निरमर-ल-वि. पाहा, “निर्मल'. 
निरमायरू-पु. निर्माल्य. 
निरमोल-वि. उत्तम, बहुमोल. 
मिरय-पु. नरक. 
निरवलंब-वि. निराभश्चित, असहाय. 
निरवाना-क्रि.स. पिकांतील गवत काढविणें. 
निरवार-पु. पाहा “निस्वार', 
निरसंक-वि. निःशंक, निर्भेय. 
निरा-वि. निव्वत्ल, केवछ, शद्ध, निखालस. 
निराई-स्त्री. पिकांतील गवत काढ्प्यावें 

काम व यथा कामाची भजूरी. 
निराकरण-पु. निवडणें, दूर करणें, रह, 

निवारण, खंडन. [ अक्षर नसलेला. 
निराखर-वि. अशिक्षित, मौन, गप्प, 
निरादर-पु. अपमान. 
निराना-क्रि. स. पिकांतील गवत काढणें. 
निरापन, निरापुन-वि. दुसन्याचा. 
निराला-पु. एकांत जागा. -वि. अजोड, 

निराछा, एकांत. 
निरास-सी-वि. निराश, उदास, विरक्त, 
निरोह-वि. उदासीन, विरक्त, शांतिप्रिय, 
निरुज-वि. निरोगी. [ निरिच्छ, 
निरुषण-पु. प्रकाश, एकाद्या विषयाचा 

विवेचनापूर्वक निर्णय, निदर्शन. 
निर्वार-पु. सुटका, मोकव्ठीक, सोडव- 

व्ूक, निर्णय, निश्चय, निवारण, 
निरवारना-क्रि. अ. सुटणें, मोकलें होणें 
निरेखना-क्रि. स. पाहणें. [ (गुंतायुंत ) . 
निरे-पु. नरक. 
निरोग-वि. निरोगी. 
निश्च-पु. भाव, दर. 



सिर्सतामा 

निर्सतामा-पु. वस्तूंच्या दराची यादी. 

निर्खबंदी-स्त्री. भाव ठरविण्यावें काम. 
निर्जत-वि., ओसाड, एकांत. 
निर्ते-पु. नृत्य, नाच. 
निर्तक-पु. नतंक, नाचणारा. 
नितंना-क्रि. अ. नाचणें. 
निर्देहता-क्रि. स. जाछणें, दहन करणें. 
निर्भय-वि. धीट. 
निर्भर-वि. आश्रित, पूर्ण, युक्त. 
निर्भीक-वि. धीट. 
निर्मना-क्ति. स. निर्माण करणें, बनविणें. 
निर्मल-वि. स्वच्छ, पवित्र, निर्दोष. [ रिठा. 
निर्मली-स्त्री. एक वृक्ष, रिठ्याचें झाड किया 
निर्माण-पु. रचना, बनविष्याचें काम. 
निर्मोक-पु. सापाची कात, कवच, कातडी, 
निर्यात-पु. जाणारा माल. [ जाकाश. 
निर्यातन-पु. प्रतिकार,ठार मररणें, सूड धेणें. 
निर्यास-पु. वृक्षाच्या खार्चेतुन वहाणारा 
निर्ंज्ज-वि, लाज नसलेला. [रस, गोंद. 
निर्वहना-क्रि, अ. परंपरेचें पालन होणें. 
निर्वाचक-पु. निवडणारा मनुष्य. 
निर्वाचल-पु. निवडणूक, मतदान. 
निर्वासन-पु. हृदपारी, वध. 
निर्वाह-पु. निभाव, पालन, समाप्ति. 
निलय-पु. घर, स्थान, जागा. 

निलहा-वि. निव्ठसर, निव्ठी संबंधी. 
निवाजुू-वि. कृपा करणारा, संतुष्ट 
निवाज्ञना-क्रि. स. कृपा करणें. [करणारा. 
निवाज्िक्ष-स्त्री. कृपा. (निवारण, बाधा. 
निवाड़,निवार-स्त्री. रहाट, नवार. -पु. 
निवाड़ा-पु. लहानशी नाव. 
निवाला-पु. घास (अन्नाचा). 
निवास-पु. रहाणें, रहाषण्याची जागा, घर. 

“३११- 

निवेदन-पु. प्राथेना, समपेण. 

मिसतारना 

निवेदित-वि. अरपंण केलेलें, सांगितलेलें. 

निवेश-पु. प्रवेश, विवाह, घर, तंबू. 

निद्माश्नातिर-स्त्री. संतोष. 
| निशान-पु. लक्षण, चिन्ह, डाग, इंका ध्वजा. 
| निश्ञान उठाना-पुढारी बनणें. 
निश्ञान देना-ओछख देणें. 
| निश्ञानची-पु. निशाणधारी. 
निशानदेही-स्त्री. ओछख करविणें. 

निशाना-पु. नेम धरून वार करणें, लक्ष्य- 

निशानी-स्त्री.आठवण,स्मृति,स्मारक चिन्ह: 

निशास्त-स्ता-पु. गव्हाचें सत्त्व, कपड़ा 
कडक  करण्याकरितां वापरावयाचें 

निशीय-पु. राज. [ पातक्क सत्त्व, 
निबंग-पु. बाणांचा भाता, तरवार. 

निष्कृति-स्त्री. सुटका, प्रायश्चित्त, उप- 
काराची फेड, माफी, क्षमा, धिक्कार, 
टाढछणें. [ बाहिलेला, रत. 

निष्ठ-वि. रहाणारा, युक्त, विशिष्ट, 

निष्ठा-स्त्री. अवस्था, गति, पाया, 
स्थिरता, दृढ़भकित, श्रद्धा, वर्तनमार्ग, 
कौशल्य, शेवट, नाश, मरण, कारये- 
सिद्धि, समाप्ति, निरचय, सिद्धांत, 
पूर्णता, उत्कर्ष, नककी जाणणें, याचना. 

सनि्संक-वि. निर्भय, निःशंक. 
निसंस-वि. दुष्ट, मृतप्राय, 

निसंसना-क्रि. अ. जोरानें है ब्वास घेणें. 

निस-स्त्री. रात्र. -अ. शिवाय. 
निसक-वि. अशक्त, दुर्बह्- 

निसगत-वि. रात्रीं आलेला. 

निसत-वि. असत्य. 
निसतारना-क्रि. अ. सुटका करून घेणें, 

बाहेर जाणें, पैल जाणें, सोडवर्णें,' 



विसतार 

उपाय, सिद्धि, अभीष्टप्राप्ति. 

निसतार-पु. फेड, मोक्ष, निस्तार. 
निसभोस-अ. रात्रंदिवस. 

निसबत-स्त्री. संबंध, सोयरीक, तुलना. 
निसबती-वि. संबंधी. [बहिणीचा नवरा). 
निसबती भाई-पु. मेहुणा (बायकोचा भाऊ, 
लिसयाना--वि. शुद्धीवर नसलेला. 
निसरना-क्ि. अ. पाहा “निकलना. 

निसग-पु. स्वभाव, रूप, दान, सृष्टि. 
निसवो-स्त्री. स्त्रिया. 
(तालीमे) निस्वो-स्त्रीशिक्षण. 
निसवादरू-वि. स्वादरहित, बेचव. 
निसस-वि. बेशुद्ध, बेहोष. 
निर्साक-वि. निर्भय, निश्चित निःशंक. 
निर्सोस-सा-पु. सुस्कारा.--वि. मृतप्राय. 
निसानन-पु. संध्याकात्क. [ लक्षण. 
निसाना-पु. ध्वजा, झेंडा, नगारा, नेम, 
निसाफु-पु. न्याय. 
निसार-पु.समर्पण, बलिदान.-वि.सारहीन. 
निसि-स्त्री. रात्र, एक वर्णवृत्त. 
निसिचर-पु. पिशाच, राक्षस, चोर, घुबड, 

कोल्हा, चक्रवाक, निशाचर. 
निसित-वि. तीक्षण, चोख, उत्तम. 
निसीठा-वि. नीरस. 
निसु-स्त्री. रात्र. 

निसे (सं) नी-स्त्री. शिडी. 
निसेस-पु. चंद्र, पूर्ण, शेषरहित, 
निसोग-बि. शोकरहित, निश्चित. 
निसोत-वि. शुद्ध, केवल, वेगढ्ठा. 
निसोधु-स्त्री. बातमी, संदेश. 
निस्फ्ू-वि. अर्धा. [फेंस, ओढा, बोहोल-. 
निस्रव निल्लाव,-पु. प्रवाह, भाताचा कढ, 
निस्वत-पु. पाहा नमिसबत.' 

> ३१२० नींबूनीन 
कि :आटआ :-ानीआ का लेट छल मल जम लि मी कक निर्मल जल 3 लकी कल 

निस्व-वि. दरिद्री. | तागवा, निलेज्ज, 
निहंग, निहंगा-वि. एकटा, ब्रह्मचारी, 
निहुंग लाड़ला-आईबापाच्या.. छाडानें 
निहकाम-वि. निष्काम, [ बिघडलेला. 
निहचय-वि. निश्चय, बेत. 
निहचल-वि. निशवल, स्थिर. 
निहपाप-वि. निष्पाप, 
निहफल-वि. निष्फल्ल, 
निहत्था-वि. शस्त्रहीन. गरीब. 
निहा-वि. गुप्त. 
निहाई-स्त्री. ऐरण. 
निहाद-स्त्री. मूछ, पाया, मनःस्वभाव. 
निहानी-स्त्री. सांताकसनी, . रबिट, 

लपविण्याची क्रिया.-वि. गुप्त. 
(अंदामे) निहानो-स्त्रीचे गुप्त अंग. 
निहायत-वि. अत्यंत. 
निहार-पु. घुकें; हिम, दंब. 

| निहारना-क्रि. स. लक्षपूर्वक पाहाणें. 
निहाल-वि. प्रसन्न, आनंदित, तृप्त 
निहाली-स्त्री. उद्यी, लोड, लेप, रजई, 
निहुरना-क्रि. अ. वाकर्णें. [ऐरण. 
निहुरा-वि. ओणवा. 
निहोरना-क्रि. स. प्रार्थना करणें, नवस 

करणें, क्ृतज्ञ होगें. [अ. करितां. 
निहोरा-पु. उपकार, प्रार्थना, भरवसा.-- 
निहोरे-अ. मुद्ठें, कारणें, साठीं. 

| नौंद-स्त्री. झोंप, स्वप्न. 
नींद उचटना-खुलना-ट्टना-झोंप मोड होगें. 
नींदभर सोना-सपाटन झोंप थेणें. 

नींद हराम होना, नींद हिराना-झोंप न 
वींदड़ी-स्त्री. पाहा 'नींद', | येणें. 
नींबू-पु. लिबू. 

| नींबूनोन चाटना-हात हलबीत जाणें. 



नतकन्का 

नीक-का-वि. चांगला, सुंदर.--3. उत्तमता, 
चांगूलपणा, भलाई. 

नीौके-अ. चांगल्या रीतीनें. 
नीकोई-स्त्री. भलाई, सौंदर्य, चांगूलपणा- 
सीजता-स्त्री. नीचपणा, अधमता. 
नीचा-वि. खोल, खालीं आलेला, वाईट, 

धीमा, मध्यम, क्षुद्र,... [होणें, हरणें. 
नीचा खाना-लज्जित होणें, अपमानित 
नीचा दिखाना-अपमान करणें, हरविणें, 

नीचाई-स्त्री. कमीपणा. [ लज्जित करणें. 
नौचा देखना-अपमानित होणें. 
नीचारऊंचा-उंच सखल, बरें वाईट. 
नोचू-अ. खालीं. 
नोचे-अ. खालीं, तछाशीं. 
नोवे ऊपर-खालीवर, उलथा पालथ.- 
नीज्ष-अ. आणखी, सुद्धां. 
लीजन-पु. निर्जत, ओसाड. 
नीजू-स्त्री. पोहरा. 

नीक्षर-पु. झरा. [कसेंतरी. 
तीठ, नीठि-स्त्री. अनिच्छा, अरुचि.-अ. 
नीठो-वि. अप्रिय, अनिष्ट, असुंदर. 
नीड़-पु. पक्ष्याचें घरटें, 
नौत-वि. गृहीत, प्राप्त [ घोरण. 
नीति-स्त्री. दंडक, युक्त, श्रेष्ठ व्यवहार, 
नीब-पु. लिब. 
नौबूनिच्रोड़-वि. फार कंजूष. 
नीस-पु. कडु लिब.-वि. अधें. 
नीमजो-वि. मृतप्राय, मरणोन्मुख. 
सीसन-वि. चांगला, निरोगी, योग्य. 

नीसरजा-वि. कांहींशी संमत, अर्धसंतुष्ट, 
नीमरोज्ञ-पु. दुपार. 
नीसास्तीन-स्त्री. अर्ध्या हाताची बंडी. 
नीयत-स्त्री. अदेश, मनाचें वलूण. 

- डऐरैरे- नुक्रा 

नीयत बवलना-बुद्धि पालटणें, कपटाकडे 

नीयत बाधना-बेत करणें. [ मन वल्लें- 

नीयत भरना-इच्छा पूर्ण होगें. 

नीयत लगी रहना-लोम न सुटणें. 

नीर-पु. पाणी, द्रव पदार्थ, फोर्डांतीक 

नीरद-पु. ढग.-वि. दंतहीन. [ पाणी: 

नौरस-वि. रस नसलेला, को रडा,अरुचिंकर, 

नीरे-अ. जवक, निकट. [ कंटाह्वाणें. 

नीरोग-वि. निरोगी. 
नौल-पु. निछारंग, निछीचें झाड, कलंक, 

नील रत्न, रामाच्या सैन्यांतील एक 

नौलका टीका लगना-कलंक लागणें.[वानर, 

सीलकी सलाई फिरवा देना-डोछे फोडगणें, 

आंपकें करणें. [महादेव. 

नौलकंठ-वि. निल्था कंठाचा. -पु. मोर, 

नीरलूम-पु. इंद्रनील मणि, ओक प्रकारचा 

नीला-वि. निढ्ा. [आंबा. 

नौलायोथा-पु. मोरचूद. 
नीलाम-पु. लिलांव. 

नोौलोत्पल-पु. निलें कमत् 

नीलोफ़र-पु. निछें कमर, कुमुद. 
नोदें,दीव-स्त्री. पाया, मूल- 

नोव जसाना-डालना-देना-पाया घारूणें. 

नीवार-पु. शाली भात- 
नीहारिका-स्त्री. आकाशांत धुक्याप्रमाणें 

पसरलेला क्षीण प्रकाशपुंज. 

नुकता-पु. बिंदु, उणेषणा, चुटका. 

नुकताचीं-वि. दोष शोधणारा. 

नुकताचीनी-स्त्री. दोष काठण्याचें काम- 

नुकतादो-वि. मर्मेज्, हुशार. 
नुकती-स्त्री. मोतीचूर. 
नुकरा-पु. चांदी, घोडथाचा पांढरा रंग, 



नुकल 

“वि. पांढ्या रंगाचा घोडा. 
नुकंू-पु. अका जातीची मिठाई, मादक 

पदार्थाच्या बरोबर खावयाच्या वस्तु. 
नुकसान-पु. तोटा, हानि. 
नुकोला-वि. टोंकदार, वाकडा तिकडा. 
नुक््कड़-पु. टोंक, कोपरा. 
नुक्ल-पु. पाहा नुक़ल. 
बकक्स-पु. दोष, कसर. 
नुचना-क्रि. आ. ओरखडले जाणें, उपटठर्णें. 
नुजूम-पु. ज्योतिषशास्त्र, नक्षत्रें 
नुजमी-पु. ज्योतिषी. 
नुतफ़ा, नुत्फ़ा-पु. वी, संतति. 
नुनख (स्रा) रा-वि. खारट. 
नुनना-क्रि, स. कापणी करणें 
नुनाई-स्त्री. लावण्य, सौंदर्य 
नुनिया-पु. मीठ, लछोणारी 
नुनेरा-पु. मीठ तयार करणारा 
नुमा-वि. (समासांत )दिसणारा, दाखविणा- 
(खुश ) नुमा-सुंदर दिसणारा. [ रा, सद्श. 
(रह ) नुमा-मार्ग दाखविणारा. 
(गुम्बद ) नुमा-धुमटा सारखा. 
नुमाइंदा-पु. प्रतिनिधि, 
नुसमाइश-स्त्री. देखावा, थाटमाट, प्रदशेन. 
नुमाइश्ी-वि. दिखाऊ 
नुप्ताई-स्त्री. प्रदशेन 
नुसायो-वि. प्रत्यक्ष 
नुसखा-पु. वैद्य किवा डॉक्टरांचें प्रिस्क्रिप्शन. 
नूतन-वि. नवीन, ताजा, अपूर्व. 
नपुर-पु. पेंजण. 
नून-पु. मीठ. -वि. न्यून, कमी. 
ननतेल-मीठ मिरची वगैरे. 
न्र-पु. प्रकाश, ज्योति, शोभा, 
त्रका तड़का-पु. प्रातःकाल. 

- रेश्ड - 

नूरा-वि. तेजस्वी, सुंदर. 
नूह-पु. नोहा नांवाचा एक पैगंबर. 
नृत्य-पु. नाच 
नप,नुपाल-पु. राजा 
नेअमत-स्त्री. पाहा ' नियामत 
नेईं,नेई-स्त्री. पाया, मृत्द- 
नेऊ-वि. थोडेसें, कांहीं. -स्त्री. पाया, मूछ- 
नेअला, नेवला-पु. मुंगुस. 
नेक-वि. भरता, शिष्ठ. 
नेकचलन-वि. सदाचारी. 
नेकनिहाद-वि. सुशील 
नेकनीयत-वि, सदाचारी, सुविचारी. 
नेकबरुत-वि. नशीबवान, सुशील, आज्ञाधा- 
नेकी-स्त्री. सज्जनता, भलेपणा. [रक (पुत्र). 
नेकी बदी-बरें वाईट. [ सांगितलें, 
नेकी और पूछ पुछ-भावतें आणि वेदों 
नेकी कर दरियामें डाल-निष्काम कर्म कर. 
नेग-पु. लग्नप्रसंगीं नातलछूग व आश्रितांना 

द्यावयाच्या वस्तु. [ देणगी. 
नेकचार, नेगजोग-पु. रूरन प्रसंगीं द्ावयाची 
नेगटी-पु. अहेर देणारा किवा संभावना 

करणारा. 
नेगी-पु. देणगी घेण्यास पात्र असलेला. 
नेगीजोगी-धु. देणगी घेणारा मनुष्य. 
नेज्ञानेजाल-पु. भाला, बरछी 
नेज्ञाबवरदार-पु. राजाचा भाल़ा किया 

निशाण घंऊन चालणारा मनुष्य 
नेटा-पु. शेंबड, मेकूड 
नेठना-क्रि. अ. पाहा 'नाठना 
नेड़े-अ. जब. 
नेत-पु. ठराव, निश्चय, व्यवस्था, घुसक्क 

खांबाची दोरी, एक प्रकारचा दागिना. 
-स्त्री. एक प्रकारची चादर, उद्देश. 
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नेता-पु. पुढारी, सालक, काम चालविणारा. | नेही-वि. स्नेही, प्रेमी. 
-पु. घुसकछ खांबाची दोरी. 

भेति-पु.एक संस्कृत वाक्य, याचा अर्थ “अंत 
मेती-स्त्री. घुसत खांबाची दोरी. [ नाहीं. 
नेश्न-पु. डोछा, एक प्रकारचें वस्त्र, रथ, 

झाडाचें मुक्त, घुसब्खांबाची दोरी, 
बस्तीची पिचकारी, पुढारी, तावाडी, 
बाटाड्या, प्रवर्तक, झारी- 

नेनुआ,ननुवा-पु. पडवत्. 
नेपथ्य-पु. रंगपट, वेषभषा, 
नेफ़ा-पु. नाडा ओंवण्याची पोकढी. 
नेब-पु. मदतनीस, मंत्री, चिटणीस. 
नेस-पु. नियम, रीत. 
नेसघरम-पु. पूजा पाठ वगैरे. 
नेरा,नेरे-अ. जवत्ठ. 
नेब-पु. पाहा नेब. 
नेबग-पु. पाहा नेग.' 
नेवज--_पु. नैवेद्य. 
नेवत, नेबता-पु. आमंत्रण. 
नेबतना-क्रि. स. आमंत्रण देणें. 
नेवर-पु. पेंजण. 
नेबला-पु. मुंगुस. 
नेवाज्ञ-वि. कृपालु. [-वि. कृपार- 
नेवाज्ञी-क्रि. कृपा केली, आश्रयांत घेतली. 
नेवाजू-वि. कृपा करणारा, दया करणारा- 
नेवारना-क्रि. स. निवारणें, निवारण करणें. 
नेश-पु. विषारीजनावरांचे दंश, कांटा, टोंक, 
तेशकर-पु. शेरडी, ऊस. 
नेसुक-वि. थोडा, -अ. किचित. 
नेंस्त-वि. नसणारा. 
नेस्तनाबूद-मष्ट भ्रष्ट. 
नेस्ती-सत्री. नसणें, आछूस, नाश. 
नेह-पु. प्रेम, तेल किबा तूप. 

- नोक-स्त्री. ढोंक, कोपरा. 

ने-स्त्री. नीति, नम्मता, नदी, बांबूची नही, 
बांसरी, हुक्क्याची नव्ठी. 

नऋ्त, नेफत्य-पु. राक्षस, नेऋत्य दिशेचा 
स्वामी, नेऋत्य दिशा. 

नक,नंकु-वि. चांगला, प्रामाणिक. 
नंचा-पु. हुक््क्याची नब्ठी. 
नेन-पु. डोछा, लोगी. 
नेनसुक-ख-पु. ओक प्रकारचा सुती कपडा. 
नेनू-पु. लोणी, उठावदार फुलें असछेला 
नेयर-पु.तेजस्वी ता रा. [एक प्रका रचा कपडा. 
नयरे असग्रर-पु. चंद्र. 
नेयरे आज़्म-पु. सूर्य. 
नेया-स्त्री. माव, होडी. 
नरंग-पु. कपट, जादूटोणा, चमत्कारिक 

गोष्ट, चित्राची रूपरेषा, आराखडा. 
नेरंगी-स्त्री. धोकेबाजी, जादू. 
नेसा-वि. अनिष्ट, वाईट. 
नैसुका-वि. पाहा नेसुक.” 
नहर-पु. माहेर. 

[तिज. 
नोकझोंक-स्त्री. थाटमाट, कटाक्ष, ब्यंग, 
नोकना-क्रि. अ. आकर्षित होणें, छाल- 
नोखा-वि. पाहा "अनोखा... [ चावणणें. 
नोच-स्त्री. ओरबडा, लूट. 
नोच खसोट-स्त्री. जबरदस्तीनें ओढ़न धेणें. 
नोचना-क्रि. स. ओरबडणें, नखानें फाडणें, 

त्रास देकन काढून घेणें, चिमटा घेणें. 
नोट-पु. टांचण, चिट्ठी, टिप्पण, नोठ. 
नोन-पु. मीठ. 
नोनचा-पु. अंबोशी, जेथें मीठ जास्त असतें 
नोनछी- स्त्री. खारटमाती. [ती जागा. 
नोता-पु. खारी माती, सिताफक्. -वि. 



ओनिया 

सुंदर, खारट. -क्रि. स. दूध काढठतांना 
गाईचे मागीरू पाय बांधणें. 

नोनिया-पु. मीठ तयार करणारा. 
मोर, नोल-वि. नवीन, सुंदर. 
नौ-बवि. नऊ, नाव. [ जाणें. 
नौ दो ग्यारह होना-पहातां पहातां पत्षन 
नो दिन चले अढाओ फोस-मुंगीच्या पाव- 
नौकर-पु. नोकर. ट(लानें प्रगति होणें. 
नौकरशाही-स्त्री. शिरजोर अधिकारी वर्गे, 

त्यांचे प्राबल्य असणारी राज्यव्यवस्था. 
सौकरीपेशा-पु. नौकरी धंदा करणारा 

मनुष्य. [ (बेपर्वाई) नाहीं तर नाहीं. 
बौज-अ. (अनिच्छासूचक ) असें न होवों, 
नौजवान-वि. तरुण. 
नौजा-पु. बदाम, ओक प्रकारचा सुका मेवा. 
नौतन-वि. नवी. 
नोतम-वि.अगदीं नवीन, ताजा.-पु. नम्रता. 
नौता-वि. नवा, ताजा. -पु. निमंत्रण. 
नौघा-वि. नऊ प्रकारची. 
नोना-क्ि. अ. वाकणें, नम््र होणें. 
नौनिहाल-पु. रोप, तरुण. 
सोबढ़ु-वि. नुक्ताच अदयास असलेला, 

नुक्ताच चांगल्या स्थितीत आलेला. 
नौबत-स्त्री. प्रसंग, पढी, स्थिति, नगारा, 
नौबत आना-पाछी येणें. [ चौघड. 
सौबत भझ्ड़ना-चोघडा वाजणें. 
सोबत बजना-आनंद उत्सव होणें. 

सोबतखाना-पु. नगारा ठेवण्यात्री मुख्य 
[ढ्वाराजवढछ॒ची जागा. 

नौबती-पु. नौबत वाजविणारा, पाहारेकरी, 
मोठा तंबू, सजबिलेला घोडा. 

- र१६-- न्हाना 

नौरतन-पु. नऊरत्नें, एक दागिना. -स्त्री, 
एक प्रकारची चटणी. 

नौरोज्ञ-पा रशी लोकांचा पाडवा, सण- 
नौल-वि. पाहा 'नवरू. 
नौलखा-वि. नऊ लाख रुपयांचा, बहुमूल्य- 
नौवा-पु. नहावी. 
नौशक्ति-स्त्री. नाविक शक्ति, आरमार. 
नौशा-पु. वर, नवरा. 
नोशी-नववधू. 
नौसत-पु. शू गार, सोत्ठा शु गार. 
नौसादर-पु. नवसागर. 
नौसिखिया-वि. शिकाऊ. 
नौसेना-स्त्री. आरमार. 
याति-स्त्री. ज्ञाति, जात. [दष्टांत, म्हण. 

न््याय-पु. इनसाफ, तकंशास्त्र, पद्धत, 
न्यायारूय-पु. कोर्ट, न्याय देण्याची जागा. 
न्यारा-वि. जवकछ नसलेला, वेगढ्ा, दुसरा, 

विलक्षण. 
न्यारिया-पु. सोनाराच्या घरची राख 

इत्यादि धुवून सोनें चांदी गोढ्ठा करणारा. 
न्यारे-अ. निराछें, वेगढें, दूर. [ न्याय. 

न््याव-पु. नियम, उचित गोष्ट, विवेक, 
न्यास-पु. स्थापना, समर्पण, त्याग, ठेव, 
न्यून-वि. कमी. [ अनामत, संन््यास- 
न्योछावर-स्त्री. पाहा निछावर'. 
न्योजी-स्त्री. चिलगोजा, लीची फल्ड, 
न्योतना-क्रि. स. निमंत्रण देणें. 
न्योतहारी-पु. निमंत्रित. 
न्योता-पु. आमंत्रण. 
न्योला-पु. मुंगुस- 
न्योली-स्त्री. हुठ योगाची एक किया. 

नौरंग-पु. औरंगजेब शब्दाचें रूपांतर. | न्हाना-क्रि. अ. स्नान करणें. 



पंक 

[प] 
पंक-पु. चिखल, मलम, उठणणें, पाप. 

पंक्ति-स्त्री. ओक, रांग, जेवणाराची 
पंगत, एक छंद, दहाची संख्या, सैन्यांत 
दहा दहा सैनिकांची रांग. 

पंख-पु. पंख. [ठेपणें. 
(चींटी के) पंख जमना-मरणकाछ येऊन 
(पैरमें )पंख रूगरना--अत्यंत वेगानें चालणें. 
पेंखडी-स्त्री. फुलाची पाकढ्ठी. 
पंखा-पु. पंखा. 
पंखा कुली-पु. पंखा हलविणारा नोकर. 
पंखा पोश-पु. पंख्याची खोल, पंख्यावरील 

आच्छादन.[प्रका रचा लोकरीचा कपडा. 
पंखिया-स्त्री. छहान पर, खकाणा, एक 
पंखी-पु. पक्षी.--स्त्री. लहान पंख. 
पंखुड़ी-री-स्त्री. पाकढ्ठी. 
पेंखेरू-पु. पांखरूं. 
पंगा-वि. पांगढा, लंगडा, निरुपयोगी. 
पंच-पु. पांचाची संख्या, समुदाय, समाज, 

लोक, पंच, निवाडा देणारा. 
पंचकी भीख-जनतेचा आशीर्वाद. 
पंच दुह्ाई-ल्याय माग्रण्यासाठीं भांवा. 
पंचदस-वि. पंधरा. [ स्वीकारणें. 
पंच सानना--न्याय करण्यासाठीं एकाचाला 
पंचनामा-पु. पंचांचा निर्णय लिहिलेला 

कागद. [-पु. गाण्यांतला पांचवा स्वर. 
पंचस-वि. पांचवा, पंचमांश, कुशल, सुंदर. 
पंचबेासा-पु. गर्भारपणीं पांचव्या महिन्यां- 

तील एक संस्कार. 
पंचसबद--पु. पांच प्रकारचें शब्द, पंचांची 

आज्ञा, पांच प्रकारचीं वादों. 
पंचांग: बज पंच्राग, पांच अंगांनीं युक्त, 

| पांच भाग. 

दे ५ छू न चंद 

दंचानन-पु. शंकर, सिंह.-वि. पांच तोंडाचा - 
पंचायत-स्त्री. पंचांची संभा. 
पंछा-पु. झाडाचा चरीक, फोडांतील रूस. 
पंछाला-पु. फोड, फोर्डांतील पाणी. 
पंछो-पक्षी. [ छातीच्या हाडांचा पिंजरा- 
पंजर-पु. शरीर, हाडांचा सांगाडा, पिंजरा, 
पंजा-पु. हातापायात्रा पंजा, पांचांचा गठ. 

पंजे झाड़कर चिसमटना, पंजे झाड़कर 
पीछे पड़ना-हात धुऊन मागें लामणें. 
पजेमें आना-मुठीत सांपडणें. 
पंजारा-पु. पिजारी. 
पेजीरी-स्त्री. खिरापत. 
पेंजेरा-पु. तांबट, भांडी तयार करणारा. 
पंडरू-वि. पिवद्ठा, फिकट.-पु. पिंड, शरीर. 
पेंडबा-पु. रेडक्. 
पंडा-पु. बडवा, पुजारी. 
पंडाल-ल-पु. सभेच्या अधिवेशनासाठीं 

तयार केलेला मंडप. [ ब्राम्हण. 

पंडित-वि. हुआर, विद्वान -पु. श्ास्त्रज्ञ, 
पंडिताई-स्त्री. पांडित्य, विद्वत्ता. 
पंडिताऊ-वि. पंडिताप्रमाणें. [ णाची स्त्री. 
पंडितानी-स्त्री. पंडिताची बायको, ब्राह्म- 
पंडुक-पु. कबृतरासारखा एक पक्षी. 
पंडर-पु. पाणसाप. 
पंतीजना-क्रि. स. पिजणें. 
पेंतीजी-स्त्री. कापूस पिजण्याची धनुकली. 
पंथ-पु. रस्ता, चाल, संप्रदाय. 
पंथ गहना-मार्गे स्वीकारणें. 
पथ पर रूगना-मार्गाला लागणें. [ पाहर्णे. 
पंथ सेना-वाट पाहणें,आश्रयासाठीं तोंडाकडे 
पंथकी, पथिक-पु. प॒श्चिक, प्रवासी. 
पंथान-पु. मार्ग, रस्ता. 
पंब-स्त्री. शिकवण. 



चंपारलू 

भधंपाल-वि. पापी- 

पंपासर-पु. एका तीर्थाचें व सरोवराचें नांव. 
पेंबरना-क्रि. अ. पाहणें, ठाव धेणें, पत्ता 
पंंवरि-री-स्त्री. फाटक, प्रवेशद्वार. [काढणें. 
चैंवरिया-पु. द्वारपात्ठ, मंगल प्रसंगों दारांत 

बसून मंगलगीतें गाणारा याचक. 

चेंवाडा-पु. पोवाडा, सविस्तर वृत्तांत, 
लांबलचक गोष्ट. . [ण्याचें हत्यार. 

पंवारी-स्त्री. पोंवछें, लोखंडांत भोक पाड- 

पंशाखा,पं साखा-स्त्री. एक मशाल जिच्यांत 
पांच बत्त्या असतात. 

पंसारी-पु. किराणा मालाचा व्यापारी. 
पंसासारा-पु. सोंगटांचा खेल. 
पंसुरी-स्त्री. फांसव्दी- 
पंसेरी-स्त्री. पांसरी. 
पइसना-क्रि. अ. शिरणें, प्रवेश करणें. 
पइसार-पु. प्रवेश. 
पउनार-स्त्री. कमल नाल. 
प्रउरी-स्त्री. शिडी, प्रवेशद्वार, खडावा. 
पकड़ धकड़-स्त्री. धर पकड. 

पकड़ना-क्रि. स. पकडणें, घरणें, कंद 
करणें, घेरणें, संचार करणें, गाठणें, 
थांबविणें, पत्ता लावणें. 

धकड़वाना-क्रि. स. पकडविणें, पकड़ून देणें. 
घकड़ाना-क्ि. स. हातांत देणें, पकडविणें, 

पकना-क्रि. अ. पिकणें, शिजणें. 
(कलेजा) पकना-चरफडणें. 
(दिल) पकना-श्रासणें, कंटाछणें. 
(बाल) पकना-केस पांढरे होणें, वद्ध होणें. 
पकवान, पकक्चाजझ्न-पु. पकवान्न, मिठाई. 
वकवाना, पकाना-क्रि. स. पिकविणें, पिक- 

वन धेणें, शिजवृन घेणें. 
पका-वि. पिकलेलें, शिजलेलें. 

न ्ै ५ टन पंग 

पकाई-स्त्री. पिकविष्याची मजुरी, पिक- 
पकौड़ा-पु. भजी, वडा. [विष्याचें काम. 
पकौड़ी-स्त्री. भजी, वडा. 

पकक्का-वि. पिकलेला, तयार झ्ालेला, 
पूर्ण, पक्का, 82228 दुढ, मजबत, 
टिकाऊ, स्थिर ,संवय असलेला, 
रुबलेला, भ्रौढ, शिजलेला- 

पक्का भोजन, पक्की रसोई-तुपांत तक्छेलें 
अन्न, निर्ूप पदार्थ. 

पक्का कागज्ञ-स्टेप कागद. 
पक्का पानी-पु. तापवून गार केलेलें पाणी. 
पक्खर-स्त्री. पाहा 'पाखर'. 
पक्ष-पु. पाहा पछ./ 
पखंडी-पु. पाखंडी. 
पख-पु. पक्ष, पंधरवडा.-स्त्री. विष्ठा, 

आरडा ओरड, असभ्य भाषण, दुर्वंचन, 
पख लूगाना-खुसपट काढणें. [ अडचण. 
पखड़ी-स्त्री. पाकठ्ठी, पुष्पदल. 
पखराना-क्रि. स. धुऊन घेणें, घृवविणें. 
पखवाड़ा-वारा-पु. पंधरवडा. 
पश्ान-पु. दगड. 
पख्वाना-पु. म्हण, दृष्ठटांत, कथा, शौचक्प. 
पखारना-क्रि. स. धुणें, स्वच्छ करणें. 
परखावज-स्त्री. पश्रवाज, मुदंग. 
पलावजी-पु. पखवाज वाजविणारा. 
पसिया-वि. भांडखोर, वितंडवादी. 
पत्नो, पीरी-पु. पक्षी. 
पखुड़ी,-री-स्त्री. पाकल्ी (फुलाची). 
पसुवा-पु. बगल, कूस. 
परलेरू-पु. पक्षी. 
पल्लोआ, पसश्लौबा-पु. पीस, पंख. 
पलोरा-पु. खबाटा. [पाऊछ-., 
पय-पु. पाय, दोन पावलांमघीरू अंतर, 



पंगडंडो 

पमडंडी-स्त्री. पायवाट. 
पगड़ी-स्त्री. फेटा, पागोटटे. 

बगड़ी अटकना-बरोबरी होणें. 
पगड़ी उछालना-फटफजिती करणें. 

पगड़ी उतारना-अपमान करणें, लुटणें. 
(किसीको) परड़ो बाधना-वारसा देणें, 

सन्मान करणें. [ जोडणें. 
( किसोके साथ ) पंसड़ी बदलना-मेत्री 
पगतरी-स्त्री. पादत्राण, जोडा. 
पगदासी-स्त्री. पादत्राण, खडावा. 
पगना-क्रि. अ. आंतून बाहेरून पाकानें 

भरणें, प्रेमांत रंगून जाणें, मुरणें. 
पंगनिया-स्त्री. जोडा. 
परगरा-पु. पाऊल, पाय, 

प्याची वेछ, सकात्ठ. 
पगला-वि. वेड़ा, विक्षिप्त 
पगहा-पु. दावें (पशूंना बांघप्याचें). 
पगहिओ-स्त्री, दावें, दोर. [प्याचा). 
पगा-पु. उपरणें, दोरखंड (पशु बांघ- 
परगाना-क्रि. स. पाकांत शिजवून घेणें, 

प्रेममग्न करें. 
यगार-पु. आवाराची भित, पाण्याचा 

उतार, चिखल, पगार. 
धगाह-स्त्री, पहाट, ब्राह्ममुहृ्त. 
पगिया-स्त्री. पगडी. 
पगुराना-क्रि, स. रबंध करणें, पचविणें, 
पग्ने-मुंडाछलेलें बुडलेलें, 
पचा-पु. पाहा पगहा. 
पच्र॒ कल्यान-पु. पंच कल्याणी *घोडा 

(ज्यायें चार पाय व डोकें पांढरें असून 
बाकी अंग तांबडें किबा काढें असतें 
असा घोडा). 

पचखा-पु. पंचक, पांचांचा गठ. 

प्रस्थान कर- 

> है१९ - पच्छित 

पचगुना-वि. पांच पट. 
पचड़ा-रा-पु. बखेडा, लचांड, ब्याप,छावणी. 
पचना-क्रि. अ. पतणें, दुसस्यावें घन किया 

वस्तु आपली होणें, पचनीं पडणें, अति- 
शय थकणें, झिजपें. 

पचमरना-जिवापाड मेहनत करणें, खपर्णे. 
पचमेल-वि. पांच प्रकारच्या बस्तूंची 

मभिसव्ठ, अनेक वस्तूंचें मिश्रण. 
पचलोना-पु. पांच प्रकारच्या मिठानीं युक्त 

असलेला पदार्थे, पांच प्रकारचें मीठ, 
पचहरा-वि. पांच धर असलेला, पांच 

बेढां केलेला. 
पच्ाना-क्ि. स. पचविणें, दुसच्याचें धन... 

समाप्त करणें, अतिशय मेहनत घेणें, 
वस्तु लुबाडणें. [ ओरडरणें, 

पचारना-क्रि. स. आब्हान देणें, मोठथानें 
पचास-वि. पन्नास पु.-पन्नासाची संख्या. 
पचासक-जवक जवक पतन्नास.. [समह. 
पचासा-पु. एकाच तच्हेच्या पन्मास वस्तूंचा 
पचीस-वि. पंचवीस. 
पचीसो-स्त्री. एकाच तह्हेज्या पंचवीज 

वस्तूंचा समूह, पंचविज्ञी (आयुष्य), 
सोंगटर्यांचा खे. 

पच्चोतर सौ-पु. एकशें पाचांचा गठ. 

पत्ौर,पचौलो-पु. गांववा पुढारी पंच. 
पछ्चड़-र-पु. पाचर. 
पच्ची-स्त्री. जडावाचें काम. [ घालन बसणें, 
दिमागपच्ची करना-लहान गोष्टोंत घोक 
(किसीका ) पच्ची हो जाना -विलौन होणे. 
पच्चीकारी-स्त्री. जडाबाची कला. 
पच्छ-पु. पंख, पक्ष, पंधरवडा. 
पच्छपात-पु. पक्षपात, | 
पच्छिम-पु. पश्चिम दिशा. 



फ्च्छी 

बच्छी-पु. पक्षी. 
पछ, पक्ष-पु. पंस, बाणावें पीस, खांदा, 

(देहाची),सैन्याची बगल, मंडल्ठी, 
को खटल्याचे दोन पक्ष, पक्षाचा 
वर्ग, समूह, कठ्ठ, जात, वैकल्पिक गोष्ट, 
प्रमेथ, घराचें पांखें, देहार्ध, सैन्य, 
पंधघवडा, विरोध, ज्यावदल कांहीं 
सिद्ध करावयाचें तें 

पछड़ना-क्रि, अ. चीत होणें, मार्ग राहणें, 
पछताना-क़ि. अ. पस्तावणें. [रेंगाछणें. 
पछतानी-सुत्री. पदचात्ताप- 
पछतना-क्रि. अ. गोंदलें जाणें, थोडेंसें चिरलें 

जाणें. -पु. गोंदण्याचें किवा चिरण्याचें 
पकरा-पु. आपटणी. [शस्त्र 
पछलगा-पु. अनुयायी, दास. 
पछलत्त-पु. मागच्या पायांनीं मारणें. 
पछलना--पु. मार्गें वढणें, हटणें, माघार घेणें. 
पछबोा-वि. पश्चिमेकडील. 
पछोह-पु. पश्चिमेकडील प्रदेश. 
पछोड़-स्त्री. आपटी, बेशुद्धी: 
पछाड़ खाना-बेशुद्ध होऊन एकदम खालीं 

आदढणें. [पडणें. 
पछाड़ खाकर रोना-रडतां रडतां मूच्छित 
पछाड़ना-क्रि. स. आपटणें, (कृस्तींत.) 
पछानना-क्रि. स. ओछखणें. 
पछार, पछाड़-स्त्री. 'पछाडणी..' 
पछारना-कि. स. पाहा 'पछाड़ता.' 

पछिआना-क्रि. स. मागोमाग जाणें. 
पछिताई-अ. पश्चात्ताप करून. 
पछिताना-क्रि. अ. पद्चात्ताप करणें. 
पछिले-वि. मागचे. 
पदु्धा-वि. पश्चिमेकडचा वारा. 
पछेवड़ा-पु. पासोडी. 
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पटरा कर देता 

पछोड़ना-क्रि. स. पाखडणें, साफ करणें. 
पछोहें-अ. मागील बाजूस. 
पजरना-क्रि. अ. जछठणें. 
पजारना-कि. स. जाछणें. 
पजाबा-पु. विटा भाजण्याची भट्टी, आवा. 
पज्ज-पु. शूद्र. 
पटंबर-पु. रेशमी कपडा. 
पट-पु. बस्तर, पडदा, कापूस, कापणी, 

दार, चित्रपट, ताम्रपट, सिंहांसन, पदर, 
पट पड़ना-मंदावणें, न चालणें.. छिप्पर. 
पटकन-स्त्री. आपटी, थप्पड, काठी. 
पटकना-क्रि. स. आपटणें, चीत करणें. 
(किसीके सिरपर ) पटकना-एकद्यावर काम 
पटकनिया, पटकनी-स्त्री. आपटी. [ रादणें. 
पटका-पु. कंबरपट्टा. [तक्ता. 
पटड़ा-पु. पेल्ू बनविष्याचा पाट, छाकडाचा 
पटतर-पु. बरोबरी, साम्य, उपमा. 

-वि. चौरस, सपाटठ. 
पटतरना-क्रि. अ. उपमा देणें. [उगारणें. 
पंटतारना-क्रि.स. जमीन सपाट करणें, द्ास्त्र 
पटना-क्ि. अ. जमीन सपाट होणें, पाटणी 

होणें, कर्ज फिटणें, छत होणें, आपसांत 
पटणें, जमणें. जिमीन. 

पटनी-स्त्री. कायम भाडेपद्धानें घेतलेली 
पटपटाना-क्रि. अ.(भूक, तहान, थंडी इत्या- 
दिल ) त्रासणें, एकाद्या वस्तूंतून पटपट 
आवाज निधणे.-क्रि. स. शोक करणें. 

पटपर-वि. सपाट, समतल्.-पु. मकीची 
जमीन, ओसाड ठिकाण. 

पटबीजना-पु. काजवा. 
पटसंडप-पृ. तंबू, राहुटी, डेरा. 
पटरा-पु. लांकड़ाची लांबरुंद फली, तकक्ता. 
पटरा कर देना-छिन्नविच्छिन्न करणें. 



पटरा होना 

पटरा होना-उध्वस्त होणें. 
पटरानी-स्त्री. पट्टराणी. 
पटरी-स्त्री. लांकडाची पातत्)ठ व लांब 

फछी, ताईत, फूटपाथ, जरीची फीत 
किवा काठ, एक बांग्रडी, परायवाट, 
बगीच्यांतीलू फूलझाडांच्या आजूबाजूचा 
लहान रस्ता. 

पटरी खा जाना-जम बसणें. | जमणें. 
पटरी जमना, पटरी बेठना-मन मित्णें, 
पटल-पु. छप्पर, आवरण, पडदा, डोछचघाची 

पापणी, तकता, परिच्छेद, तिलूक, ढीग. 
पटबा-पु. पटवेक री, पाटोछी, एक प्रकारवा 

तलम ताग. 
पटवाना-क्रि. स. जमीन सपाट करवन 

घेणें, छत बनवून घेणें, तृप्त करणें. 
पटवारगरी-स्त्री. कुलकर्ण्यचें किया 

तलाठबाचें काम किवा हुद्दा. 
पटवारी-पु. कुलकर्णी.-सुत्री. कपडे चढ़वि- 

णारी दासी. विस्तु, परकर. 
पटवास-पु. तंबू, कपडे सुगंधित करण्याची 
पटसन-पु. तागाचें झाड, ज्यूट, तागाचे दोरे. 
पटहार-पु. पटवेकरी, नाग. 
पटा-पु. दांडपट्टा, पाट. [ क्रिया. 
पटाफेर-पु. वरवधूंचें आसन बदलण्याची 
पटा बाधना-पट्ट राणी बनविणें. 
पटाई-स्त्री. जमीन सपाठ करण्याचें काम 

किवा त्याची मजूरी. 
पटाक-पु. खालीं पडण्याचा शब्द. [ थप्पड. 
पटाका-खा-पु. फटाका,चाबकाचा आवाज, | 
पटाव-पु. सपाठ किवा सारखें करण्याचें | 

काम, सपाट किवा सारखी जागा, पाटणी. 
पटिया-स्त्री. पाटी (लिहिप्पाची ),दगडाचा 

चौकोनी तुकडा, बाजेचें लांकूड, भांग, 
हि. म. को,..२१ 

“२१- 

तांगरलेली जमीन सपाट करण्याची पढ़ी. 
पटिया पारना-केस चापून चोपून बसविें, 
पटी-स्त्री. कापडाची लांब पट॒टी, पटका, 

कंबरबंद, नाटकाचा पड़दा. [वटवृक्ष 
पटीर-पु. एक प्रकारचें चंदन, खैराचें झाड, 
पटीलना-क्रि. अ. एखाद्याला आपल्या 

बाजूचें करून घेणें, कमविणें, ठकविणें, 
सफलतापूर्वक एखादें काम संपविणें. 

पदु (( )का-पु. उपरणें, शे्ा, चादर, 
पटुली-स्त्री. छहान झींपाव्ठा, लहान पाष्ट. 

पटेबाज्ञ-पु.. पटटा खेछणारा, पदढ्टा 
चालविष्पांत निपुण, धूर्त व व्यभिचारी. 

पटेर-पु. लव्हाछा. [ पदवी, पाटा. 
पटेल-पु. गांवचा पुढारी, फौजदार, एक 
पटेला-पु. बसण्याकरितां मधलरा भाग 

सारखा केलेली अशी मोटी वाहतुकीची 
पट॑त-पु. पट्टेबाज... | ताव, लब्हाव्ठा. 
पटोर-ल-पु. तोंडल्यासारखें भाजीचें फल, 

परवल, एक प्रकारचें रेशमी कापड. 
पटोरी-स्त्री. रेशमी साडी. 
पटट-पु. पराटी (लिहिण्याची), ढाल, 

उपरणें, पाट, चौक, शहर, पगडी, 
दुपट्टा, राजसिहासन, रेशमी कापड.-- 
वि. मुख्य. 

पटटा-पु. पट्टा, जमिनीच्या मालकीचें 
अधिकारपत्र, पट्टा (गल्चाचा, 
कमरेचा ) पाट, बिल्ला, पट्टा (शस्त्र). 

पट्टी-स्त्री. फूटपट्टी, उपदेश, सल्ला, 
वस्त्राची किनार, कांठ, छांकडाचा 
वासा, लिहिप्याची पाटी, फूस, 
कापडाची चिधी, कागदावें चिटोरें 
संपत्तीचा हिस्सा. [ अधिकारी 

पट्टीवार-पु... वांटेकरी, बरोबरीच 

पट्टीदार 

द 



पद्टी पढ़ाना 

पट्ढटी पढ़ाना-बहकावणें, कान भरणें. 

पट्टीदारी-स्त्री. पाती, भालेदारी, वांटप 
होऊं शकत नाहीं अशी जमीन. 

पद्टू-पु. एक प्रकारतें गरम कापड, 
कास्मीरी पटटू. [ नसा. 

पट्ठा-पु. तरुण, पहिलवान, पुठठा, जाड- 
पहठा चढ़ना-उसण भरणें, शिरेवर शीर 
पटनेटा-पु. पठाणाचा मुलगा...[ चढणें. 
पठचना-क्रि. स. पाठविणें. 
पठवाना-क्रि. स. दुसच्याकडन पाठविणें. 
पठान-पु. पठाण जात. 
पठाना-क्रि. स. पाठविणें. 

पठावबनि-नी-स्त्री. रवानगी, 
पठिया-स्त्री. तरुण स्त्री. 
पठोरा-पु. पट्ठ्ा. 
पड़छती-त्ती-स्त्री. वकढ्चण, छप्पर, मात्ठा. 
पड़ता-पु. वस्तूची मक किमत, दर, 

जमिनीच्या कराचा दर. | मि्रणें. 
पड़ता खाना, पड़ता पड़ना-योग्यनफा 
पड़ता फंलना-पड़ता बंठाना-भाव ठरविणें. 

पड़ताल-स्त्री. तपासणीं, पडताछ, पीक 
पाहणी (तलाठी किवा कुलकर्णी यांज- 
कड़न ). [पाहाणें. 

पड़तालना-क्ि. स. तपासणें, पडताकून 
पड़ती-स्त्री. पडीत जमीन. [सुपीक करणें. 
पड़ती उठाना-पडीत जमीन नांगरून 
पड़ती छोड़ना-जमीन पाडून ठेवणें, जमीन 

. न नांगरता मोकछी उठेवणें, 
पड़ना-क्ति. अ. पडणें, कोसछणें, येऊन 

ठेपणें, पसरलें जाणें, दाखल होणें, 
: हस्तक्षेप करणें, विश्वांति घेणें, आराम 
 करणें, आजारी होणें, अत्यंत इच्छा 
: होणें, रस्त्यांत भेटणें, उत्पन्न होणें. 

[पाठवणी. 
बोब्टवण, 

“ हे२२०- पत खेनसा 

पड़पड़ाना-क़ि. अ. पडपड इशन्द होणें, 
अतिशय कडू पदार्थाच्या स्पर्शानें जिभेला 

पड़पोता-पु. पणतू. [ तीक्ष्ण अनुभव होथें. 

पड़वा, पड़िवा-स्त्री. पाडवा, प्रतिपदा. 

पड़ाव-पु. मुक्काम, तत्ठ, मुक्कामाची 
पडिया-स्त्री. पारडी. [ जागा. 

पड़ोस-पु. शेजार. [येऊन राहणें. 

पड़ोस करना-जवछ राहाणें, शेजारीं 
(पास)पड़ोस-अगदीं जवकची जागा, शेजार. 
पड़ो (डौ )सी-पु. शेजारी. 
पड़ो (डी) सिन-स्त्री. शेजारीण. [ मंत्र. 
पढ़ंत-स्त्री. अभ्यास, निरंतर वाचन, जादू, 
पढंता-वि. अभ्यासू, वाचणारा- 
पढ़ना-क्रि. स. शिकणें, वाचणें, उच्चार 

करणें, घोकणें, जादू करणें, पोपट मैना 
वर्गरेंचे माणसांनीं शिकविलेले शब्द 

पढ़ना लिखना-शिक्षण घेणें. [बोलगें. 
पढ़ा लिखा-शिक्षित. 
पढ़वाना-क्रि. स. शिक्षण देवविणें. 

पढ़ाई-स्त्री. विद्याभ्यास, अध्ययन, शिक- 
ण्याचें व शिकविण्याचें काम, अध्यापन, 
शिकविण्याची कला, शिकवणी. 

पढ़ाना-क्रि. स. शिकविणें, कला शिकविणें, 
बोलावयास शिकविणें (पक्ष्यास), 
समजाविणें. 

पतंग-पु. पक्षी, टोछ, वावडी, पतंग ( दिव्या- 
वर उडणारा), सूर्य, एक प्रकारचें 
धान्य, चेंडू, शरीर, नाव, एक झाड 

(याच्या लांकडापासून छालरंग बनतो ). 
पतंगबाज्ञ-पु. पतंग उडविष्याचा शौकी. 
पत-पु. पति, मालक. -स्त्री. लज्जा, अत्रू, 

पत उतरना-अन्नू जाणें. [ प्रतिष्ठा. 
पत लेना-अब्रू घेणें. ह 



पतत्चड़ 

पतपझड़-स्त्री. शिक्षिर क़तु, पडता काछ. 
धतपानो-पु. प्रतिष्ठा, मान, अबू, लज्जा. 
घतर-वि. दुर्बकू, पान, पत्रावत्ठ. 
प्रतरा-वि. पातकछ, सडपातछ, अशवत. 
पतरा पड़ना-वाईट दिवस येणें. 
पतश हाल-कष्टकारक अवस्था. 
चतला-वि. पाहा पतरा 
पतलून-पु. पाटलोण. [गवत. 
पतलो-स्त्री. छप्पर बसविष्यांस लागणारें 
पतवार-री-स्त्री. सुकाणूं. [ माहिती, रहस्य. 
पता-पु.पत्ता,ठिकाण, शोध, तपास, जाणीव, 
(बया) पता-कोणास ठाऊक. 
पतेकी बात-माभिक गोष्ट, अत्यंत उपयुक्त 

गोष्ट, लाखाची गोष्ट. 
पताई-स्त्री. झडलेल्या पानांचा ढीग- 
पताका-स्त्री. झेंडा, मघली सुटटी, भाग्य, 

निखर्व. [ होणें. 
(किसी बस्तुकी) पताका उड़ाना-विजयी 
पताका खड़ी करना, पताका बाधना-विजयी 

होणें, झेंडा रोवणें. 
पतार-पु. पाताल, दाट जंगल. 
प्रताल-पु. पाहा पाताल . 
पतिगा-पु. पतंग (कीटक ). 
पति-पु. नवरा. 
पतिआ (या ) ना-क्रि. स. विश्वास टाकरगें. 
पतिआ (या) र-पु. विश्वास, विश्वसनीय, 
पतित-वि. पापी, पडलेला, नीतिश्रष्ट, 

समाज बहिष्कृत, अत्यंत भलीन, अत्यंत 
पतिदेवा-स्त्री. पतित्रता स्त्री. [ नीच. 
पतिनी-स्त्री. पत्नी. 
पतिआर-पु. विश्वास, 
पतियाना-क्रि. स. विश्वास करणे.[ठवणारी. 
पतिब्रता-वि. पतीवर अनन्य भक्ति व प्रेम 

> ३-० पत्मरको लकीर' 

पतीजना-क्ि. स. विष्वास ठेवजें. 
प्तीर-स्त्री. पंक्ति, ओोछ, रांग- 
पतीरी-स्त्री. एक प्रकारची चटई. 
पतोला-पु. पातेलें. [लहान पातेलें, 
पतीली-स्त्री. पितछ किवा ठांब्याचा गुंड, 
पतुको-स्त्री. मातीची हंडी. 
पतुरिया-स्त्री. वेद्या, व्यभिचारिणी स्त्री. 
पतुली-स्त्री. पाटली (दागिना). 
पतुही-स्त्री. कोंवछी शैंग. 
पतेर-पु. पक्षी, खड्डा. [ बगढ्ा. 
पतोखा-पु. पानाचा द्रोण, एक प्रकारचा 
पतोखी-स्त्री. इरलें, लहान द्रोण. 
पतोह, पतोहू-स्त्री. सून. 
पत्तर-पु. पत्रा. 
पत्तल-स्त्री. पत्रावक्क, एका माणसास 

पुरेल इतकें अन्न, पानांत वाढलेलें अन्न. 
एक पत्तलमें खानेवाले-रोटी बेटी व्यवहार 

असलेले. 
किसीकी पत्तलमें खाना-पंक्तीस जेवणें. 
जिस पत्तलमें खाना उसीमें छेद करना-- 

खाल्ल्या घरचे बांसे मोजपणें. 
पत्ता-पु. पान, ड्छ, जाड कामगदाचा ग्रोल 

किवा चौकोनी तुकडा. 
पत्ता खड़कना-संशय येणें. 
पत्ता खड़का बंदा संटका-जराशी चाह 

लागतांच पसार. [ बंद होणें. 
पता न हिलना-पानहि ने हालणें, वारा 
पत्ती-स्त्री. लहान पान, पाती, हिस्सा, 

पाकढी, भांग, रजपुतांची एक जात. 
पत्तोदार-पु. पातीदार, भागीदार. 
पत्थर-पु. बर्फाची गार, दगड, रत्न. 

-अ. कांहीं ताहीं, अगददीं. 

पत्थरकी ऊकीर-काछूघा दगडावरचो रेघ. 



पत्थर चटानो 

पत्थर चढाना-धार लावमें. 
पत्थर पड़ना-नष्ट होणें. [ फुटणें. 
पत्थर पर दब जमना-भमुसछाला अंकुर 
पत्थर पानी-वावटक्ठ आणि गारांचा पाऊस.- 
पत्थरसे सिर फोड़ता या समारना-अप्राप्य 

वस्तूसाठीं धडपडणें. [साप, कंजूष. 
पत्थरचटा-पु. एक गवत, एक मासा, 
पत्थरफूल-पु. दगड फूल. 

पत्न-पु. पान, वर्तमानपत्र, पत्र, दस्तऐवज, 
चत्रकार-पु. संपादक. [ पंख, बेगड, बाण. 
पत्रवाहक-पु. पोस्टमन- 
पत्ना-पु. पंचांग, बेगड. [ सांगणें. 
पत्रा बाच जाना-एकाद्याचा इतिहास 
पत्रिका-स्त्री.पत्र,वर्तमानपत्र. लहानसा लेख. 
पन्नी-स्त्री. चिठठी, लहानसा लेख.- 

पु. बाग, पक्षी, झाड. -वि. पानेंअसलेला. 
पथ-पु. मार्ग, व्यवहाराची रीत, पशथ्य. 

पथराना-क्रि, अ. सुकून कटीण होणें, 
शिछ होणें, निर्जीव होणें, स्तब्ध होणें. 

पथरी-स्त्री. दगडी प्याला, मृतखडा, गार- 
पथरील'-वि.खडकाछ,[गोटी, घारेवा दगड. 

पंथरोटी-स्त्री. दगडी कुडी. 
परथिक, पथी-पु. पांथ, वाटसरू. 
पथु-पु. मार्ग, रस्ता- 
पथ्य-पु. पथ्य, हित, कल्याण. 
पथ्यसे रहना-संयमानें वागणें. 

पद-पु.पाय, पदचिन्ह, दर्जा, काम, वस्तु, 
कवितेचा चरण, शब्द, रक्षण, चिन्ह, 

, प्रदेश, पदवी, मोक्ष, भजन. 
पदक-पु. बिल्ला. 
पदत्माण-पु. पादत्राण, जोडा. 
पदस-पु. कमत्. 
पदवोी-स्त्री. रस्ता, पद्धत, पदवी, हुद्दा, 

-शेर४- पनवारा' 

पदाधिकारी-पु. हुदेदार...... हुद्देंदार. 
पदाना-क्रि. स. हैराण करणें.--पु. वस्तु, 

पदाचा अर्थ, पुराणातुसार धर्म, अर्थ, 
काम व मोक्ष. 

पदापंण-पु. आगमन. [ सेन््य, हिरा. 
पदिक-पु. गल्यांतील ताईत, पायदत्ड 
पदी-पु. पायदछ, शिपाई, प्यादा. 
| पदुम-पु. कम, शंभर कोटी संख्या, 

दरीरावरील पांढरे डाग, विष्णुचें एक 
आयूध, एका नरकाचें नांव, एक पुराण, 

पदुमराग-पु. माणिक. [एक वर्णवृत्त. 
प्धराना-क्ति, स. आदरपूर्वक बसविणें, 

स्थापना करणें (मूर्तीची ). 
परधारना-क्रि. अ. जाणें, आगमन होणें.-- 

क्रि. स. आदरसत्कार करणें, सन्मानानें 
बसविणें. 

पन-पु. प्रतिज्ञा, आयष्याच्या चार भागां- 
पैकीं एक, भाववाचक नामाचा प्रत्यय, 
(जसें-लड़कपन. ) ([ओली पढटटी. 

पनकपड़ा-पु.. जखमेबर बांधावयाची 
पनकाल-पु. अतिवृष्टिमुत्दे झालेला दुष्कात्. 
पनघट-पु. पाणवठा, नदीचा घाट. 
पनच-स्त्री. प्रत्यंचा, धनुष्याची दोरी. 
पनचबकी-स्त्री. पाणचक्की. 
पनड्ब्बा-पु. पाणब्ड्या पक्षी: 
पनडब्बी-स्त्री.पाणबुडी,सबमरीन. [सुधारणें, 
परनपना-क्रि. अ. टवटवीत होगें, प्रकृति पुन्हां 
पनपनाहद-स्त्री. टवटवी, सूं सूं शब्द. 
पनबद्टा-पु. पानाचा डबा. [ पाणक्या. 

पनपना-पु. पाणी भरण्याचें काम करणारा, 
पनव-पु. ओंकारमंत्र, परमेश्वर. 
पनवाड़ी-पु. तांबोली. [ इतकें अन्न. 
पनवारा-पु. पत्रावठ, एका माणसास पुरेल 



पनेंस 

पनस-पु. फणस. [ जागा. 

पनसल्ला-स्त्री. पाणपोई, पाणी पाजण्याची 
परनसाखा-पु. तीन किवा पांच पलिते 

असणारी मशाल. 
पससारी-पु. किराणा मालाचा व्यापारी: 
वनसइरू-स्त्री. पाणपोई, पाण्याची खोली 
पनसुदया-स्त्री.छहान नाव. [सोजप्यातें यंत्र. 
पनहरा-पु. पाणक्या. 
पनहा-पु. कापड, भित वगरेचा पन्हा, 

गूढ, चोरीचा पत्ता लावणारा. 
पहिया भद्द-वि. सपादून जोड्याचा मार 

बसल्यानें ज्याच्या डोक्याचे केस गल्ढन 
गेले आहेत तो. 

पनही-स्त्री. जोडा, पादन्नाण. 
पना-पु. पन््हें (करीचें किवा चिचेचें). 
पनाती-पु. पणतृ. 
पनारा, पनाला-पु. मोरी, पन्हालें. 
पनाह-स्त्री. रक्षण, आश्रयस्थान. 
पत्ताहु पाना-आश्रय मिहणें. 
पनाह मोगना-शरण येणें. 
परनिघट-पु. पाणी भरण्याची जागा. 
पनिया-जासूद, हेर.--वि.पाण्यांत रहाणारा, 

पाणी मिसल्ललेलें, पाण्यासंबंधी. 
पनिहा-पाहा “ पनियाँ. 
पनी-पु. प्रतिज्ञा करणारा. [ चक््का. 
पनीर-पु. दूध फुटून निधणारा चोथा, 
पनीरी-स्त्री, आढें (फुलझाड़ें ज्यांत लाव- 
पनीला-वि. पाणचट. [वाततें), रोपटें. 
पनुआ-बेा।-वि. फिका, नीरस. 
पनेला-पु. मेणकापड, खक्त छावलेलें कापड. 
पनौटी-स्त्री. विड्याचा डबा, पानाचा डबा. 
पन्नग-पु. साप, बदामाच्या जातीचें एक 

जंगली झाड. 

« शे२५- परंतु 
पश्चणरि-पु. गरुड [ ब्खे. 
पन्ना-पु. पाच, हिरव्या रंगाचा एक मणि, 
पल्नी-स्त्री. बेगड, बंदुकीच्या दारूचें एक 

माप, एक खाण्याचा पदार्थ. 
पश्नीसा-पु. बेंगड तयार करणारा. 
पयड़ा-पु. पापुद्रा, ढलपा. 
पपड़िया कत्था-पु.पांढ रा कात. [ पोपडा येणें, 
पपड़ियाना-क्रि. अ. सुकणें, पापुद्रा सुटणें, 
पपड़ी, पपरी-स्त्री. पोपडा, पापुद्रा, खपली, 
पपिहरा-पु. चातक. [एक प्रकारची मिठाई. 
पषीता-पु. पोपई. 
परवैया-पु. पिणाणी, चातक, 
पपोटा-पु. पापणी. 
पपोरना-क्रि. स. हात वांकवृन दंडाचे. 

स््नायु पाहाणें (बछाचा अभिमान सूचक). 
पबनी-स्त्री. पर्वणी. 
पब्बय-पु. पर्वत. 
पय-पु. पाणी, दूध, अन्न. 
पय (यो ) द-पु. मेघ, ढंग. 
पयधि-पु. समुद्र, [बदी. 
पयस्विनी-स्त्री. दूध देणारी गाय, बकरी, 
पयादहि-अ. पाई चालूनच. 
पराण, प्राण-पु. प्राण, 
पयाम-पु. संदेश. 
पयार-ल-पु. कडबा, ताटे. 
पयार गाहना या झाड़ना-व्यर्थ कष्ट करणें. 
पयार तापना-निरथथंक कार्य करणें. 
पयोज-पु. कमल. 
पयोद-पु. ढंग. 
परयोधि-पु. समुद्र. 
पयोनिषि-पु. समुद्र. 
परंच-अ. परंतु, आणखी. 
परंतु-अ. परंतु. 



अ्रंच्र 

चरंपशा-स्त्री. संतति, परंपरा, कुछ, पद्धत, 
बोल. 

भर-पु. पंख, परका, छत्रु, उच्च ध्येय, 
परमात्मा, विष्णु, ईदवर, शज्रुपक्षीय, 
ब्रह्म, मोक्ष, परलोक, तीर्थादि पवित्र 
स्थल, पराकाष्ठा. --अ. परंतु, नंतर, वर. 
-वि. दुसरा, पछीकडील, भिन्न, पुढचा, 
तटस्थ, श्रेष्ठ, तत्पर, नंतरचा, वरचा. 

पर कट जाना-बेफाम होणें, लंगडे पडणें. 
पर जमना-पंख फुटणें, खोडया करूं लागणें. 
(कहीं जाते हुए) पर जलना-पधैय्य न होणें. 
पर न सारना-पाऊल न ठेवजें. 
परकटा-वि. पंख कापले गेलेला. 
परकना-क्रि.अ. सिल्ून जाणें,परिचित होणें, 
परकानी-वि. परोपकारी. [चट लाणणें. 
परकाना-क्रि. स. सोकविणें, चटक लावपें. 
परकार--पु. कंपास, प्रकार. 
परकारना-क्रि. स. वर्तुर काढणें 

(कंपासानें ), गरगर फिरविणें. 
परकाल्हा-जिना, शिडी, उंबरठा, तुकडा, 

काचेचा तुकड़ा, ठिणगी. 
परकासना-क्रि. स. प्रकाशित करणें, प्रकाश 

देणें, प्रकट करणें. -क्रि. अ. प्रकाशणें. 
परकिति-स्त्री. प्रकृति. 
परकीया-स्त्री. जारिणी. 
परकोटा-पु. किल्ल्याचा कोट, आवाराची 
परख-स्त्री. ओछख, निरीक्षण. [ भित. 
परखना-क्रि. स. ओछखणें, परीक्षा करणें. 

-क्रि. स. वाट पाहाणें. 
परलवंया-पु. पारखी, पारख करणारा. 
परखाना-क्रि. स. पारख करविणें, सोपविणें. 
परग-पु. पाऊछ, कदम. 
परगना-पु. परगणा. 

- ३१२६० परमणाप 

परमगसना-क़ि. अ. प्रकाशणें, प्रगठ होणें. 

परगाछा-पु. बांडगूछ. 
परगाढ-वि, प्रगाढ, गहन. 
परगास-पु. प्रकाश... [ प्रकाशित करणें. 
परगासना-क्रि. अ. प्रकाशित होणें. -क्रि. स. 

परधनी-स्त्री. सोने किवा चांदी ओतण्याचा 
परच्इ-स्त्री, परिचय, जोछख. [सांचा,नव्ठी. 
परचत-स्त्री. परिचय, ओकछख. -वि. 

ओव्ठखीचा, परिचित. 
परचना-क्रि. अआ. अधिक परिचय करणें, 

चटक लावणें, सोकावणें. [तुकडा. 
परचा-पु. प्रइनपत्र, चिठठी, कागदाचा 
परचाना-क्रि. स. सोकावून ठेवणें, अति- 

परिचय ठेवण्णें, स्नेहसंबंध जोडणें. 
परचार-पु. प्रचार, 
परचन-पु. किरकोछ वस्तु, शिधा (डाह्, 

तांदूछ, पीठ इत्यादि). 
परचूनौ-पु. दाणेवाला. [ गवताचें छप्पर. 
परछत्ती-स्त्री. मात्ठा (सामान ठेवष्याचा ) 
परछन-स्त्री. लग्नाकरितां वधगृहाजवतल् 

आल्यावर स्त्रिया नवस्या मुलास 
ओवाछ्तात ती रीत 

परछना-क्रि. स. लूग्नाकरितां आलेल्या 
वरास ओवाक़णें, ओवाछून टाकणें. 

परछाई-स्त्री. प्रतिबिब, पडछाया. 
पर (रि)जन-पु. परिवार, सेवक, नोकर 
परजरना-क्रि. अ. जल्णें, रागावणें, कुढणें 

देष करणें 
परजश्न-पु. पाऊस, 
परजन्य-पु. पाऊस. 

परजा-स्त्री. प्रजा, कछ, आश्रित 
परजाय-पु. पर्याय, प्रकार, क्रम, परंपरा 

प्रसंग, ओघ 

गर्जणारा ढ़ग. इंद्र. 



परजौर 

परजौट-पु. भाडेपटटानें घेतलेली जमीन, 
(घर बांधण्याकरितां) . 

परत-स्त्री. थर, लेप, घडी, पापुद्रा- 
परतच्छ-वि. प्रत्यक्ष. 
परतदार तस्ता-प्लायबुड. 
परतलू-पु. गोणी. [पट्टा. 
परतला,परतली-सत्री. तरवार ठेवण्याचा 
परता-पु. पहा पड़ता हि [ होणें, 
परता खाना,परता पड़ना-पूर्ण मूल्य वसूल 
परताल-स्त्री. पाहा पड़ताल *. 
परती-स्त्री. पडीत. जमीन. 
परतीत-स्त्री. प्रतीति, विश्वास, प्रसन्नता. 
परतोख-पु. उदाहरण, प्रत्यक्ष प्रमाण: 
परतौ-पु. किरण, प्रतिबिब. काली. 

प्रत्र-पु. परलोक. -अ. परलोकीं, पुढील 
परथन-पु. पिठी (पोछी लाटतांना उपयो- 

गांत आणावयार्चें पीठ). 
परंदच्छिना-स्त्री. प्रदेक्षिणा. 
परदा, पर्दा-पु. पडदा, आडोसा, पड्द्यात्री 

पद्धवतव, आडोशाची भित. 
परदा उठाना-पडदा वर जाएं. 
परदा फाश करना-खरें स्वरूप प्रकट करणें. 
परदा रखना-अन्रु संभाकछणें, बुरखा घेणें. 
( अक्लपर ) परदा पड़ना-बावचढछ0णें, 

मूर्खेतेचें काम करणें. [समजणें, 
(आंख पर ) परदा पड़ना-न दिसणें, न 
परदाज्ञ-पु. सजावट, चित्राच्या भोंवतालची 
परदादा-पु. पणजोबा. [ नक्षी. 
परदानशीन-वि. पड्च्यांत राहाणारी. 

परदापोशी-स्त्री. एखाद्यावें रहस्य किवा 
दोष उधघडकीस न आणपणें. 

परधान-पु. मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, सरदार. 
परन-पु. प्रतिज्ञा, पान, त्रण.-स्त्री. स्वभाव, 

बन ड्ै २७ «- परले दर्जेका, परसे सिरेका 

परनाम, परनौत-पु. प्रणाम, नमस्कार. 
परनाला-पु. पन्हछ, मोरी, गटार. [कपट. 
परपंच-पु. प्रपंच, संसार, विस्तार, ढोंग, 
परपंची-वि. कलह उत्पन्न करणारा, धूर्त 
परपट-पु. सपाट जमीन. [ फसव्या, 
परपटी-स्त्री. गोपीचंदन, पर्षटी ( एक 

ओऔषध ), पापडी. 
परपराना-क्रि, अ. चुरचुरणें, आग होणें. 
परपाजा-पू. पणजा. 
परपार-पु. पैलतीर, पलीकडचा कांठ, 
परब-पु. पवे, सण, अंश. | 
परबलरू-वि. प्रबत्. 
परबसताई-स्त्री. पराधीनता. 
परबाल-पु. पडकेस, प्रवात्ठ 
परबीन-वि. प्रवीण. 
परबेस-सु. प्रवेश. 
परबोधना, प्रवोधना-क्रि. स. जागें करणें, 

उपदेश करणें, सांत्वल करणें, 
परभात-पु. प्रभात, पहाट. 
परभाव-पु. प्रभाव, वजन. 
परस-वि. उच्च, अत्यंत, मख्य, श्रेष्ठ, 

वरचढ.-पु. शंकर, विष्णू, श्रेष्ठ ध्येय, 
पराकाष्ठा.--अ. ठीक. [ आत्मसंयमी. 

परमहंस-प्ु. संन्यासी, परमात्मा, पूर्ण 
परमा-स्त्री. शोभा, क्रांति. 
परमान-पु. प्रमाण, खरी गोष्ट, सीमा. 
परमानना-क्रि. स. प्रमाण मानणें, मान्य 
परभार-पु. राजपुतांची एक जाति. [करणें. 
परमारथ-पु. परमार्थ, मोक्ष. 
परजंक,परथंक ,पर्यक-पु. पलंग. 
परलउ, परल्य-स्त्री. प्रलूय. 

परला-वि. पलीकडचा, दुसन््या बाजूचा. 
परनाना-पु. पणजोबा(आईकड़्न). [ बाणा. | परले दर्जेका, परले सिरेका-पराकाष्ठेचा, 



प्रवरविगार 

सबपिक्षां जास्त. 
परवरदिगार-पु. परमेश्वर. 
परवरिश-स्त्री. पालन पोषण. [ परवल. 
परवल,परबेल-पु. तोंडल्यासारखी भाजी, 
परवस्ती-स्त्री. सांभाछल, कृपा... [ लक्ष. 

परवा,परवाह-स्त्री. चिता, आठवण आधार, 
परवाना-पु. आज्ञापत्र, पतंग (कीटक). 

परवाल-पु. प्रवार्ल, पोवकछें, कोवर्ल पान, 
तंबोरा, वीणा इत्यादिचा दांडा. 

परवी-स्त्री. पर्वकाल. 
परवेख-पु. चंद्राभोंवतीं असणारें खढें. 
परवेश-पु. प्रवेश: 
परश-पु. परीस, स्पर्श. 
परष (ख ) ना-क्ि.स. वाट पाहाणें, पा रखणें. 
परसंसा-स्त्री. प्रशंसा, स्तृति. 
परस-पु. स्पर्श, परीस. 
परसन-श्न-वि. प्रसन्न. 
परसना-क्रि. स. स्पर्श करणें, स्पर्श करविणें, 
परसपलखान-पु. परीस, .[ जेवण वाढणें. 
परसपर-पु. एकमेक, आपसांत. 

परसा-पु. एका माणसास पुरेल इतकें 
परसाना-क्रि. स. अन्न वाढविणें, स्पर्श 

करविणें. 
परसाल-अ. गुदस्ता किवा आगामी (वर्ष). 
परसिद्ध-वि. प्रसिद्ध. 
परसु-पु. परशु. 
परसूत-पु. प्रसूत. 
परसेद-पु. घाम. 
परसों-अ. परवां. 
परसौंहा-वि. स्पशें करणारा, शिवणारा- 
परसिद्ध-स्त्री. पूजाअर्चा. 
परहेज-पु. संयम, पथ्य. [ रहाणारा- 
परहेजगार-पु. संयमी, दोषापासून दूर 

न रेरे८न परिचारिका 

परहेलना-क्रि., स. अवहेलना करणें, 
परोठा-पु. मोठी पुरी. (तिरस्कार करणें. 
परा-अ. परत, उलट, बाजुला, कडे.-स्त्री. 

ब्रह्मविद्या, चार प्रकारच्या वाणीतील 
पराइ-वि.दुसन्याची. [पहिली वाणी.-यु.रांग. 
पराकाष्ठा-स्त्री. शेवटची हद्द. 
पराक्रम-पु, बढ, बहाहूरी. 

पराग-पु. फुलांतील केशरावरील पिवत्वी 
भुकटी, कण, चंदन, अंगाला लावण्याचें 
सुगंधी चर्ण, ग्रहण, कीति. [ होणें. 

परागना-क्रि. अ. अनुरक््त होणें, प्रसन्न 
परान-पु. प्राण. 
पराना-क्ि. अ. पढणें. 
पराबी-स्त्री. रापी, आरी. [ स्कार. 

पराभौ, पराभव-पु. पराजय, विनाश, तिर- 
परामर्श-पु. विवेचन, सल्ला. 
पराया, परार-वि. दुसच्याचा, परका. 
परारू-स्त्री. तण, गवत. [ पर्वकालछ- 

| परावन-पु. पलायन (पुष्कक लोकांचें), 
(अन्न. | पराबर-वि. सर्वश्रेष्ठ, सर्व व्यापक, मागचा 

परास-पु. पतछस. [ पुढचा. 
परास्त-वि. पराजित, उषध्वस्त. 
परिदा-पु. पक्षी. [ अनुयायी. 
परिकर-पु. तयारी, पलंग, परिवार, समूह, 
परिकरना-स्त्री. परिक्रमा. 
परि (रे) खना-क्रि. स. वाट पहाणें, परीक्षा 
परिखा-स्त्री. खंदक. [ करणें. 
परिचरजा, परिचर्या-स्त्री. सेवा, उपासना, 

आचरण. 

परिचय-पु, ओछख,माहिती,अभ्यास,अनुभव. 
परिचारक-पु.रोग्याची सेवा करणारामनुष्य, 
परिचारना -क्रि. स. सेवा करणें. [ नौकर. 
परिचारिका-स्त्री. दासी. 



चरिज्छद 

चरिक्छव-पु. प्रकरण; विभाजन. 
परिच्छन्ना-वि. परिवेष्टित, झांकलेला, 

आच्छादित, शुद्ध, स्वच्छ. 
परिछन-पु. पाहा परछन. 
परिछना-क्ि. स. पाहा परछतना 
परिछिक्न-वि. व्यापक, मर्यादित, कापलेला, 
परिजन-पु. सेवक, कुटुंबीजन, [ पिलछलेला. 
परिताप-पु. उष्णता, आंच, दुःख, क्लेश, 

पीडा, पद्चात्ताप, शोक. 
परितापी-वि. त्रास देणारा, दुःखित. 
परितोष-पु. समाधान, सुख, संतोष. 
प्रित्याग-पु. त्याग. 
परित्राण-पु. रक्षण. [ गुंडाछणें. 
चरिधान-पु. पोशाख, शरीराला वस्त्र 
परिनाम, परिणाम-पु. फल, शेवट. 
परिपाक-पु. पचन, पूर्ण शिजविणें, परि- 

णास, विकास, अनुभव, नैपुण्य. 
परिपादी-स्त्री. परिपाठ, क्रम, 

रीत, शैली, प्रणाली, 
परिपुरन-वि. भरलेला, समाप्त केलेलें,तृप्त- 

परिभाषा-स्त्री.व्याख्या,परिभाषा (शास्त्रीय 
परिभूत-वि.पराभूत,अपमा नित.[ शब्दांची.) 
परिमित-वि. मर्यादित, मापलेला, कमी. 
परिया-पु. दक्षिण हिंदुस्थानांतील एक 

अस्पृश्य जात. [ वर्णन. 
परिलेख-पु. आराखडा, चित्र, कुंचली, 
परिवर्तन-पु. वाटोछे फिरणें, अदलाबदलू, 

रूपांतर, पुन्हापुन्हा येणें. 
परिवा-स्त्री. पाडवा, प्रतिपदा. 
परिवाद-पु. निदा, टीका. 
परिवादी-वि. निदक, 
परिव्ार-पु. आश्वितजन, कुदुंबांतील लोक, 

झांकण, लवाजना, म्यान. 

पद्धत, 

- ३२९ - परो(डो)सी 
परिषास-पु. मृक्काम, घर, सुगंध. 
परिवृत्त-वि. वेष्टिलेला, झांकलेला, 
परिशिष्ट-वि. राहिलेलें, पुरवणी, पुस्ती- 
परिशोलन-पु. मननपूर्वक अध्ययन, स्पशे. 

दक्कणवलठण, संबंध, अभ्यास. [ मेहनत. 

परिश्रम-पु. श्रम, थकवा, व्यायाम, 
परिष्कृत-वि. स्वच्छ, शुद्ध, अलंकृत, 
परिस्तान-पु. अप्सरांचें राहाण्याचें स्थान, 

पच्यांचें स्थान. 
परिहरना-क्रि. स. सोडणें, त्यागणें. 
परिहास-पु. थट्टा, गंमत, क्रीडा. [ स्त्री. 
परी-स्त्री. कल्पित अप्सरा, अत्यंत सुंदर 
परीक्षा-स्त्री. पारख, कसोटी, दिव्य, ४ 
परीज्ञाद-वि. अत्यंत सुंदर. [निरीक्षण. 
परुख-वि. पाहा परुष. 
परुष-वि. कठोर, कठिण, अप्रिय, निर्देय, 

कर्णकटू, राठ, जोराचा, झोंबणारा, 
मलीन, चित्रविचित्र. [ पेक्षां नंतर. 

परे-वि. पलीकडे, वेगका, अलग, याहि- 
परेई-स्त्री. पारवा (मादी). 
परेख-पु. प्रतीक्षा, पारख. 
परेखना-क्ि. स. पारख करणें, परीक्षा 

करणें, आश्रय शोधणें, वाट पहाओें, 
परेखा-पु. परीक्षा, विश्वास, पद्चात्ताप. 
परेग-स्त्री. कुसत्छ, खुंटी. 
परेता-पु. पतंगाचा रीह्. 
परेवा-पु. पारवा, कबूतर, हरकारा, जलद 
परेशान-वि.व्याकुछ,दु:खी. [ उडणारा पक्षी. 
परेशाती-स्त्री. दगदग, काछजी. 
परोपकार-पु. दुसत्याच्या हितायें काम. 
परोल-पु. सैन्यांतील पहारेकच्याशीं बोल- 

प्याचा सांकेतिक शब्द, परवल. 
परो(डो ) सी-पु. शेजारी. 



परोचना 

परोसना-पु. जेबण वाढणें. 
परोहन-पु. वाहन. 
प्रोहा-पु. मोट. 
पर्चा-पु. कागदाचा 

पन्न, प्रइनपत्र, 
प्-पु. पाहा परत. 
पर्दनो-स्त्री. पडदणी, धोतर उर्भें लावणें. 
पर्यक-पु. बाज, पलंग, पालखी, जेठा 

(गुडघे, मांड्या व पाठ या भींवतीं 
बांधलेलें वस्त्र) वीरासन. 

पर्याप्त-वि. पूरेसें, प्राप्त झालेलें, समथे, 
प्राप्त, पूण, समर्थ, योग्य, विशाल, 
परिमित. -अ. पुरेसें, पुष्कक्क, पोटभर. 

पर्याप्ति-स्त्री, लाभ, तृप्ति, पूर्णता, रक्षण, 
शेवट, तयारी,आपखुशी,हल्ला परतवतणें. 

पर्याय-पु. समान अर्थ दाखविणारा शब्द, 
(जसे-विषाचा पर्याय हलूाहल. ) 

पर्रा-पु. टोछी, समूह, क्रम, एक अथलिंकार. 
पर्व-पु. दिवस, संधि, तुकडा, उत्सव. 

पुण्यकाल, चातुर्मास, पक्ष, क्षण. 
पबंत-पु. एकाया वस्तुचा ढीग, वृक्ष, मोठा 
पलंग-पु. पलंग. [ डोंगर. 
पलंगपोश-पु. पलंगावर घालण्याचें वस्त्र. 
पर्ंगिया-स्त्री. खाट, लहान पलंग. 
बलू-पु. पछ, चार कर्ष वजन, मांस, प्रता- 
पलई-स्त्री. डाहव्ही. [ रणा, तराज, पापणी. 
पलक-स्त्री. डोठ्याची पापणी. 
परूक झपकते-अगदी थोडा वेव्शंत. 
4वलकसे दूर करना-डोल्यांपुदून बाजूला 
पलक बिछाना-प्रेमानें स्वागत करणें.[सारणें, 
पलक भोजना-डोछे मिचकावण्े. 
पलक भारना-खुणावणें. 
पलक लगना-डोव्ठा लागणें, झोंप येणें, 

, चिठठी, वर्तमान 
, प्रमाण, 

- ३३० - पंत 

पलकसे पलक न छगना-डोछघाला डोछा 
तन लागणें, झोंप न येणें. 

पलक दरिया-वि. अति उदार. 

पलका-पु. पलंग. [मार्गे फिरणें. 

पलटना-कि. अ. उलटणें, बदलणें, पालटर्णें, 

पलटनिया-स्त्री. पलटणीतीक शिपाई, 

पलटा-पु. परिवर्तन, (सैनिक. 
पलटा खाना-काछ फिरणें. 
पलटा लेना-सूड उगविपणें. 
पलटाना-कि. स. परत करणें, बदलणें. 

पलेट-अ. ऐंवजों. 
पलड़ा-पु. पारडें. 
पलथा-पु. पाण्यांत आसन मारणें. 

पलथी-स्त्री. मांडी, स्वस्तिकासन- 

पलना-क्रि. अ. पाछलें जाणें, खाऊन 
पिऊन धष्ट पुष्ट होणें. 

पलनाना-क्रि, स. घोड्यावर जीन घालूने 
पलवा-पु.ओंजक्.[स्वारीसाठीं तयार करणें. 
पलवाना-क्रि, स. पालन पीषण करविणें, 

पलवार-पु. मोठी नाव. 
पलवारी-पु. नावाडी. 
पलस्तर-पु. लेप, प्लेस्टर, गिलावा. 
पलस्तर ढीला होना या बिगड़ना-हाड़ें 
पलोड-पु. कांदा. [ खिकखिकीं होगें. 
पलान-पु. जीन. 
परलानना-क्रि. से. पाहा पलनाना'. 
पलानी-स्त्री. छप्पर, जीन. 
पलायक-पु. पत्पुट्या. 
पलाइब्स-पु. पतसाचें झाड किवा पान, 
पलाशी-वि. मांसाहारी. -पु. राक्षस. 
पली-स्त्री. पढी. 

पली पल्ली जोड़ना-कणकण संचय करणें. 
पलीत-पु. भूत.-वि. घाणेरडा. 



(सिंदूटी ) पलीत करना “ रेैरेरैत पत्तार 

(मिट्टी) कलीत करना-धूठधाण करणें. । पवाई-स्त्री. एक पायांतला जोडा, जात्याची 
पलीता-पु. मशाल, बंदुकीचा तोडा. -वि. 

अत्यंत कद्ध. 
पलीद--वि. घाणेरडा, अपवित्र, नीच, दुष्ट. 
पलुआ-पु. पाछीव. [-पु. भृत- 
यलहना-क्रि. अ. वाढणें, पालन पोषण होणें, 

पल्लवित होपें. 
पलछहाना-क्ि. स. टवटवीत करणें. 
पलेड़ना-क़िं. स. ढकलणें, धक्का देणें. 

पले (लो) धन-पु. पिठी (पोछया लाटतांना 
लागणारी ). [त्रासणें, 

पलेथन निकलना-कणिक तिबली जापें, 
पलोटना-क़ि. स. पाय चेपणें, बदलणें. 

«*क्रि. अ. तडफडणें. 

पल्ल-पु. कोंबलीं पानें, कंकण, विस्तार, 
बढ्, दक्षिणेकडील एक प्राचीन राजवंश. 

पलल्लवित-वि. नवीन पालवी आलेलें, 
हिरवेंगार, लांबरुंद, रोमांचित झालेला. 

पलल्ला-अ. दूर. -पु. पदर, अंतर. 
पल्ला छुटना-पीडा टढणें. 
पलले पड़ना-प्राप्त होणें, पदरी पडणें. 
पलल्ला पकड़ना-आश्रय घेणें. 
पलल्ला पसारना-पदर पसरणें. 

(किसीफे ) पल्ले बाधना-सोंपविणें, गलचांत 
पलल्ले होना-गांठीं असणें, [ बांधणें. 
पलली-स्त्री. लहान गांव, झोपडी. 

पलल्लेदार-पु. धान्याची पोती वाहणारा 
हमाल, धान्य मोजणारा. [ ण्याचे काम. 

पल्लेदारी-स्त्री.धान्य मोजष्याचें किवा वाह- 
पलल्लौ-पु. पालवी, पोतें, गोणपाठ. 
पयन-पु. हवा, कुंभाराचा आवा, पाणी, 

इवास, प्राण वायू, अग्नि, शुद्धि, शेण, 

पवनी-स्त्री. बलतेदार. [ रुद्माक्ष, विष्णु. 

एक तढी. [बीं पेरणें. 
पवारना-क्रि. स. फेंकणें, टाकणें, शेतांत 
पवि-पु. वज्गर, हिरा, वाक्य. 
पवित्र-वि. शुद्ध. -पु. दर्भ, तांबें, जलू, 

पाऊस, दूध, जानवें, तृप, विष्णु, शंकर, 
मध.-स्त्री. हृत्द, तुछस. [तुच्छ वस्तु. 

पशम-स्त्री. मऊ व उत्तम प्रत्तीची लछोंकर, 
पशमीना-पु. लोंकर, छोंकरीचें कापड, 
पह्तो-स्त्री. सरहद प्रांतांतील भाषा. 
पश्म-स्त्री. पाहा 'पशम'. 
पश्यासि-मी पहातों. 
परहशा-पु. मच्छर. 
पश्मीना-पु. पाहा पशक्षमीना', 
पषान-पु. दगड. 
पषारना-क्रि. स. धुणें, स्वच्छ करणें. 
पसंद-वि. पसंत, आवडठतें. -स्त्री. आवड. 
पसंदीद-वि. पसंतीचा, निवड केलेला. 
पस-अ. म्हृणून, मार्ग, शेवटीं, पुरे. 
पसनी-स्त्री. उष्टावण. 
पसपा-वि. माघार घेणारा- 
पसरना-क्रि. अ. पसरणें, विस्तार पावणें, 

पाय पसरून निजणें. 
पसरहदा-पु. मसालेवाले वगैरेंच्या दुका- 
पसरना-क्रि. स. पसरविणें. [ नांचा बाजार. 
पसरोहा-वि. विस्तार पावणारा. 

पसली-स्त्री. फासली.. [खूप मारणें. 
(हड्डी) पसली तोड़ना-हाड़ें मऊ करणें, 
पसली फडकना-उत्साहित होणें. 
पसाउ-ऊ-पु. अनुग्रह, कृपा. 
पसाना-तक्रि. स. भाताची पेज काढणें, 

घाम काढणें, -क्रि. अ. प्रसन्न होंगे. 
पसार-पु. प्रसार, विस्तार. 



पसारना 

धसारना-क़ि. स. फैलावणें, पसरणें. 
पसाव-पु. पेज. 
पसावन-पु. भाताची पेज. 
पसीजना-क़रि. अ. धाम येणें, द्ववणें. 
पसीना-पु. घाम. 
यसुरी-स्त्री. फांसव्ठी. 
पसूजना-क्िं, स. शिवगणें. 
पसेउ-ब-पु. घाम, स्राव. 
पसेरी-स्त्री. पांसरी. 
पसोपेश-पु. बुचकछा, घालमेल, लाभ. 

पस्त-वि. पराजित, दबलेला, भ्यालेला. 

पहुँ-अआ. समीप, जवछ, नें, स. 
पहुँसुल-स्त्री. विव्ी. 
पहचान-स्त्री. ओब्खख, लक्षण, चिन्ह, 

ओकछखण्याची शकित्त, योग्यता जाणपऐें. 
पहचानना-क्रि. स. ओल्खणें. 
पहन-पु. दगड. 
पहनना-क्रि. स. नेसणें, धारण करणें. 
पहनवाना-क्रि. स. नेसविणें, धारण करणें. 
पहनाना-क़ि. स. पाहा 'पहनवाना'. 
पहनाव-वा-पु. पोशाख, पोशाखाची तच्हा. 
पहपटबाज्ञ-पु. खोडसात्ठ, भांडखोर, ठग, 
पहर-पु. प्रहर, वेल्व- [फसब्या. 

पहरना-कि. स. पाहा 'पहनना'. 
पहुरा-पु. पहारा. 
पहरा देना-रखवाली करणें, 
पहरी-पु. पहारेकरी. 
पहुरुआ-पु. पहारेकरी, चौकीदार. 
पहुल-पु. बाजू, जुना कापूस, घडी, 

दबलेला कापूस किवा लोंकर, एकाद्या 
कार्यात्रा आरंभ. 

पहलवार-वि. पैलदार. [ बलवान माणूस. 
पहलवान-पु. पहिलवान, कुस्ती खेछणारा, 

« शेरेर- पहुष 

पहुछा-वि. पहिला, अव्वल, 
पहलू-पु. पैल, कस, बगल, गुणदोषाच्या 

दृष्टीनें एकाद्या वस्तूचे वेगवेगछे भाग. 
पहलतिही-स्त्री. उपेक्षा, दुलेक्ष. 
पहुले-अ. सर्वाआधीं, पूर्वस्थितीत, पूर्व 
पहले पहल-अ. पहिल्या प्रथम. [ का्ांत. 
पहले पहुले-अ. प्राचीन काछीं, आरंभीं. 
पहलौठा-वि. प्रथम जन्मलेला (मुलगा ), 

पहिलें मूल. 
पहलोौठी-स्त्री. पहिलूट करीण, प्रथम प्रसवा. 
पहाड़-र-पु. पर्वत, डोंगर, मोटी रास, 

फार जड वस्तु, कठिण काय्ये. [उचलगें. 
पहाड़ उठाना-मोठ्या कार्याव्ा भार 
(सिरपर ) पहाड़ गिरना-आकाश कोसछणें. 
पहाड़्से टक्कर लेना-मोठ्या संकटाशीं 
पहाड़ हिलाना-दृष्कर कार्य करणें. [झगडणें. 
पहाड़ा-पु. पाढा. 
पहाड़ी-वि. डोंगरात्, डोंगरांत रहाणारा- 

-स्त्री. टेकडो, डोंगरी लोकांच्या गाण्पाचे 
पहिचान-स्त्री. ओछख. [ स्वर, 
पहिनना-क्रि. स. नेसणें, धारण करणें. 
पहिया-पु. चाक, चक्र. 
पहिरना-क्रि. स. नेसणें, घारण करणें. 

पहिला-वि. पहिला, प्रथम, प्रथम प्रसूता, 
प्रथमवर. [विषय समजण्याची शकित्त, 

पहुँच-स्त्री. प्रवेश, विस्तार,परिचय,पावती, 
पहुँचना-क्रि. अ. पोहोंचणें, समजणें, प्रविष्ट 

पहुँचा-पु. मनगट. [ होगें. 
पहुँचाना-क्रि. स. पोहोंचविणें. 

-स्त्री. पोची 
पहुन ( ना ) ई-स्त्री. पाहुणचार, पाहुणेपणा. 
पहुना-पु. पाहुणा, 
पहुप-उ. फूल. 



पहुंची 

पहुमी-स्त्री. पृथ्वी, भूमि. 

पहुला-पु. कमल, कुमुदिनी. 
पहेली-कोडें, सांकेतिक वर्णन. 
पहेली बुझाना-कोडें धालणें. 
पॉ-पॉइ-डें-पु. पाय. 
पॉईबास्र-पु. राजवाड्यांतील स्त्रियांचें 
पौक-पु. चिखल, गात्- [ उद्यान- 
पॉख-पु. पंख. 
पोखड़ी, पखुरी-स्त्री. पाकल्ठी. 
पाग-पु. कुरण, मातठरान. 
पौगा, पोगानोत- प्रु. समुद्राचें मीठ. 
पॉगुर-वि. पांगढ्ठा. 
पाच-वि. पांच, पुष्कछूसे लोग, पंच. 
पोचों उंगलियों धीसें होना-तशीब 

फल्फक्णें, वैभवांत लोढछणें. 
पोचों सवारोंमे|ं नाम लिखाना-श्रेष्ठ 

लोकांत आपकलेंही नांव घेणें. 
पौचें-स्त्री. पंचमी. 
पाजना-क्रि. स. (पितछ, तांबें इत्यादि 

. धातूंच्या वस्तूंना) जोड देणें, डाग देणें. 
पोजर-पु. कंस, बगल. 
पोडर-पु. कुंद, पांढरारंग, पाडछीचें झाड. 
पॉडित्य-पु. बविद्वत्ता. [ मसुदा. 
पांडुलिपि-स्त्री. कच्चा खर्डा, आराखडा, 
पाडुलेख-पु. पाहा पांडुलिपि'. 
पोडे-पु. ब्राह्मणांतील एक शाखा, 

कायस्थांची एक झाखा, विद्वान. 
पीत,पोति-स्त्री. ओछ, समूह, पंगत. 
पाये, पाई, पोऊँ-पु. पाय. 
पोर्येंचा-पु. संडासांतील पाय ठेवण्याचें 
पोयेंता-पु. पाययथें. [ दगडी पाऊल. 
पा, पाइ-पु. पाय. 
पाव उखड़ना-हरणें, पलायन करणें. 

- औरेई - पाइतरी 
पाय उतरना-पाय मोडणें. 

पोव घिसना-चालण्यानें थकून जाणें, व्यर्थ 
पांव जल जाना-डगमगणें.. [| भठकरणें, 

(ज्षमीनपर) पांव ने ठहरना-हर्षोन्माद 
होणें, घ्मेंड होणें.) 

पाँव तलेसे सिद॒टी निकल जाना, पोच 
तलेसे ज़्मीन खिसक जाना-भयानें 
घसका भरणें, पांचावर धारण बसणें. 

पोव तोड़कर बैठना-हातपाय गाढछून बसणें. 
पांच धो धो कर पीना-अत्यंत आदर 

सत्कार करणें, चरणीं छीन होगें. 
पाोव निकालना-मर्यादा सोडणें. 
पाँव पीदना-घाबरणें, अधीर होणें. 
पांव भारी होना-गर्भ रहाणें. 
पाँव शभिड़ाना-बरोबरी करणें. 
पांव सर जाना-थक्न जाऐें. 
पाँव रगड़ना-व्यर्थ खटाटोप करणें. 
पाँव रोपना-प्रतिज्ञा करणें. 
पेंव लगना-पायां पडणें. 

पॉावसे पांच बाधना-हात धुऊन. पाठीस 
लागणें, नेहमीं बरोबर असणें 

पोवड,पावडा-पु. पायधडबा. 
पवर-वि. पतित. नीच, दुश्ट, मूर्ख. 
पॉवरी-स्त्री, शिडी, पाय उठेवण्याची 

जागा, जोडा, दालन, देवडी. 
पास-स्त्री. खत. 
पोसना-क्रि. स. खत घालणें. 
पोसा-पु. फांसा. 
पौसा उलटना-काछ फिरणें. 
पीही-अ. जब, सबीप. 
पा,पाइ-पु. पाय. 
पाइक-पु. दूत: 
पाइतरी-स्जी. पायशें. 



पाई 

चाई-स्त्री. पै, पूर्ण बिराम दर्शक उभी 
रैघ, पावकीची उभी रेघ, धान्यांतील 

. किडा. [ समाप्त, 
वाक-पु. स्वयंपाक.-वि. पवित्र, शुद्ध 
पाकदामन-वि. पतित्रता, सती. 
पाकना-क्रि. अ. पिकर्ें. 
वाकर-री-पु. अष्टयाचें झाड. 
पाकद्याला-सत्री. स्वयंपाक घर. 
पाकी-स्त्री. पावित््य, उपस्थावरील केस. 
वाकीजा-वि. शुद्ध, स्वच्छ. सुंदर, 

निर्दोष. स्विच्छता, सुंदरता. 
पाकीजगी-स्त्री. पवित्रता, निर्दोषिता, 
पाकुए-पु. स्वयंपाकी. 
पार्खेंड-पु. ढोंग, बुवाबाजी, कपट, नीचता. 
पासंडी-वि. धर्माविरुद्ध आवरण करणारा, 
यपाख-पु. पंध्यवडा, पंख. [कपटाचारी, धूर्त. 
पाखर-स्त्री. हत्ती घोड़े इ. वर घालावयाची 

लोखंडी झूल, अष्टयाचें झाड. 
पासरी-स्त्री. पोतें, गोण. 
पाखा-पु. टोंक, कोंपरा, पंख, पंध्यवडा. 
धाखान, पाषाण-पु. दगड़. 
पाखाना-पु. संडास. | लेला पदार्थ. 
पाग-स्त्री. पगडी, पागोठे.-पु. पाक,पाकवि- 
पागना-तज्ति. स.पाकविणें, पाकांत घालफें. 

-क्रि. अ. अनुरक्त होणें. 
पागरू-वि. मूखे, वेडा, बावत्ठट, 
पागरूखाना-पु. वेड्यांचें हॉस्पिटल. 
पागुर-पु. रतंथ. [ ठोकणें. 
पाग्राना-क्रि. अ. रवंथ करणें, गष्पा 
पाचक-पु. आचारी, पाचकरस, पाचक 

ओऔषधि. [ -वि. पचविणारा. 
पाचन-पु. पचन, प्रायादिचत्त, ऑबट रस. 
धाचिका-स्त्री. स्वयंपाकीण. 

- ३३४ - पाठा 

पाच्छाहु-पु. बादशाह. [भाग--अ. मार्गे. 
पाछ-स्त्री. चीर, हलका घाव. -पु. मागचा 
पाछना-क्रि. स. चीर पाडणें, हलक्या 

हातानें कापणें. 
पाछल-वि. मागचा, पांठीमागील, पूर्वीचा. 
पाछा-पु. पाठीमागचा भाग: 
पाछो-छु-छें--अ. मागें, पाठीमागें, नंतर. 
पाजामा-पु. पायजमा, चड्डी. 
पाजी-पु. रक्षक, पाईक. -वि. दुष्ट, हलकट, 
पाजेब-स्त्री. नपुर, वाले. 
पाटटंबर-पु. रेशमी वस्त्र. 
पाट-पु. सिंहासन, गादी, रेशीम, ताग, 

रुंदी, कपड़ा, धोब्याचवी कपड़े धुण्याची 
शिढ्गा. [मंत्र, घराचे बरचे मजले. 

पाटन-स्त्री. छत, सर्पाचें विष उतरण्याचा 
पाटना-क्रि. स. सपाट करणें (जमीन), 

छत बांघ्णें, पाणी देणें (जमिनीस ). 
पाठटमहिबी-स्त्री. पट्टराणी. 
पाटल-पु. एक वक्ष. 
पाठा-पु. पाठ, रेशीम, रेशमाचा किडा, 
सिंहासन, आधार स्थान (जो भितीमध्यें 

बांबू वगैरे लावून बनवितात ) लांबी रुंदी, 
पाटिया-पु. ठुशी, पाटी, [जात्याची तली. 
पाटी-स्त्री. अनुक्रम, बेरीज, वजाबाकीं 

गुणाकार इत्यादिचा क्रम, इयत्ता. -पु. 
पाटी पढ़ ना-शिकरणें, [ घड़ा, पाटी. 
पाठ-पु. धडा, पाठ, वाचन, अध्ययन, 

परिच्छेद, अध्याय. 
पाठ पढ़ाना-आपल्या फायद्यासार्टी दुसन््या- 

ला बहकाविणें, फुसलाविणें. 
पाठक-पु, वाचक. 
पारठातर-पु. पाठभेद. [ वल्ू, रेडा, बकरा. 
पाठा-पु. तरणा ताठा, धष्टपुष्ट, पोछ, 
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पाठालूय-पु. शाब्ठ. [ चित्रक वृक्ष. | पायोज-पु. कमत्ठ. 
पाठी-पाठ करणारा, शिकणारा.-पु. चित्ता, | पायोद-पु. मेघ. 
पाठीन-पु. हजार दाढंचा मासा, गुर्गुल्ल, 

अध्यापक, पुराणिक, चित्रक. 
पाड़-पु. धोतराचा कांठ, मचान, माव्य, 

विहिरीच्या तोंडावरील जावब्ठी. 
पाड़ा-पु. मोहल्ला, विहिरीच्या तोंडावरी- 

ल जाछी, घोतराचे काठ, बांघ, फांशी 
देण्याची फढली. 

धाढ़ा-पु. चित्रमग, एक औषधी छता. 
वात-पु. नाश, प्रहार, उतरणें, पडणें, 

उडणें, टाकणें, फेंकणें, हल्ला, घडगणें, 
व्यंग, दोष, ग्रहाचा उतरता पात, 

पातक-पु. पाप, गुन्हा. [ डोल्याचें पातें. 
पातर-रि-री-ल-स्त्री. पत्रावक्त, वेश्या. 

-वि. पातकृ, किडकिडीत. 
पाताबा,पायताबा-पु. पायमोजा- 
पाताल-पु. पाताछठ, नागलोक, विवर, 

अधोलोक, वडवानल, जन्मलरनापासून 
चतुर्थ स्थान, धातु भस्म करण्याची 
दोन धातूची पात्रे. 

पाति,पाती-स्त्री. वृक्षाचे पान, पत्र, चिट्ठी. 
पाति-पु., धनी, पति, पक्षी, 
पात्र-पु. पेला, आश्रय स्थान, भांडे, योग्य 

मनुष्य, आधार, पात्र, पान, नट, नायक, 
सांठा, मंत्री, नदीची रुंदी, आज्ञा, 
आदित्यमंडल, ख्र॒ुवादि यज्ञोपकरणें. 

पात्री-स्त्री. लहान चूल, दुर्गा, भांडें, 
परात, ताट, पंचपात्री. .[ वायु, मार्ग 

पाथ-पु. पाणी, सूयें, अग्नि, अन्न, आकाश, 
पायथना-क्ि. स. थापटणें, ठोकणें, घडविएं. 
पायनाथ, पायनिधि-पु. समुद्र. 
पाथेय-पु. शिदोरी, प्रवासखर्च. 

पायोधि-पु. समुद्र. 
पाद-पु. पाय, किरण, खर, चौथा भाग, 

खांब, छिद्र, पखालीचें तोंड, चक्र, 
जिज्या, शिडीची पायरी, पावगा, 
एक तोछा सोनें, चरण (पद्याचा), 
पुस्तकाचा विशेष भाग, ज्लाडाचें मूल, 
तह, गमन, मोठथा पर्वताच्या जबछची 

पादप-पु. वृक्ष. [ लहान टेंकडी. 
पादरी-पु. रिब्रश्चत लोकांचा उपाध्याय. 
पादाक्ष-स्त्री. परिणाम, शेवट (विशेषतः 

वाईट कामाचा ). [ विद्वान, पुरोहित. 
पाधा-पु. अध्यापक, आचार्य, पंडित, 

पान-पु. कारूवा, कलाल, पिणें, पाणी, 
मद्यपान, झाडाचें पान, विडा, छाल 
बदाम, श्वास, पाजछणें, रक्षण, 
पेय, पेला, प्राण, द्रवपदार्थ, पानाच्या 
आकाराची (पत्यांतील) वस्तु. 

पान छगाना-विडा करणें. [ वस्तु. 
पानफूल-पानसुपारी, सत्काराची सामान्य 
पान गरोष्टी-स्त्री. दारू पिण्यासाठीं एकत्र 

जमलेली मंडल्ही. [ वनस्पति. 
पानड़ी-स्त्री. पाच, एक सुगंधी पानांची 
पानदान-पु. पानांचा डबा- 

पाना-क्रि. स. मिल्ठविणें, बराबाईट 
परिणाम भोगणें, हरवलेली बस्तु परत 
मिल्ठणें, समजून घेणें, पाहाणें, भोगणें, 

वानागार-पु. दारूचा गुत्ता. 
पानि-णि-पु. पाणी, हात. 
पानिष-पु. कांति, तेज, पाणी. 

पानी-पु. पाणी, तेज, लाव्ठ, पाऊस, 

द्रव पदार्थ, अर्क, शस्जावरील पाणी, 
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कांति, चमक, प्रतिष्ठा, मान, अबन्नू, 
मर्दमकी, पाणचट पदार्थ, खेप, पाछी, 
हवापाणी, कल्हई, मुलामा. 

पानी उतारना-अपमान करणें. 
पानी फरना-राग शांत करणें. 
पानीका फफोला, पानीका बुलबु्ा-नहवर, 

क्षणभंगुर वस्तु, 
पानीके मोल-अत्यंत स्वस्त. 
पानी जाना-पत जाणें, अप्रतिष्ठा होणें. 

पाती ट्टडना-पाणी आठटणें. 
पानी न मॉगना-तात्काछ मरणें. 
पानी निकालना-घाम काढणें. 
पानी पड़ना-पाऊस पड़णें. 
पानी पढ़ना-पानों परोरना-पाणी मंतरणें. 
पानी होना-अत्यंत लज्जित होणें, पाणी 
पानी पतला करना-सतावणें.|पाणी होणें. 
(ओआखका) पानी सरना-निर्ल॑ज्ज होणें. 
पानी पीकर कोसना-सदा निंदा करणें, 

घालून पाड़्न बोलणें. [पडणें. 
(सासने ) पानी भरना-मान वाकविणें, फिकें 
(मु हमें) पानी भर आना-तोंडारा पाणी 
पानी भरी खाल-क्षणभंगुर शरीर. [ सुटणें. 
पोनीमें आग रूगाना-नसतें भांडण लावसें. 
(सूखे ) पानीसें ड्बना-फसणें. 
वानों रखना-त्रीद संभाव्णें. 
(शस्त्र ) पानी पाना-धार असणें. 
पाती रूगना-हवा ने मानवर्णे. 
पानीसा पतला-अत्यंत तुच्छ. 

पानीदार-वि. पाणीदार, चमकदार, 
अन्लदार, साहसी. 

पानीदेवा-वि. वंशज, पिडदान करणारा. 
पानीपंड़ा, पानीपोर्ड-पु. पराणक्या. 
पानीफलू-पु. शिगाडा. 

- रैरे९- (किसीका) पाया पकड़नां 

पाप-पु. वाईट कृत्य, पातक, अपराध, 
हत्या, अहित, जंजाल्- 

पाप उदय होना-पापाचें फक्ठ मितणें. 
पाप कटना-पीडा टह्टणें. 
पाप काटना-पापाचीं वाईट फढछें भोगणें. 
पाप पड़ना-दुष्काछ पडणें. 

पाप सोल लेना-विकत श्राद्ध घेणें. 
पापड़-र-पु. पापड. [ काढणें. 
पापड़ बेलना-अतिशय कष्टांत दिवस 
पापवंत-पु. पाणी. 
पापिष्ट-वि. महापापी. 
पापोश-स्त्री. पु. जोडा. 
पाबंद-वि. बांधलेला, नियम पाछणारा. 
पाबंदी-स्त्री. कद, बद्धता. [ उपरणें. 
पामरी-स्त्री. पांघरण्याचें रेशमी वस्त्र, 
पामाल-वि. पायाखालीं तुडविलेला, 

दुर्देशाग्रस्त- 
परायंता-पु. पायथें, पायगत. 
पायेंती-स्त्री. पाहा पायता'. 
पायंदाज-पु. पायपुसणें. 
पायक-पु.. बातमी पोहोंचविणारा, 

निरोष्या, पायदब्यांतीक शिपाई, सेवक. 
पायताबा-पु. पायमोजा. 
पायदार-वि. मजबूत टिकाऊ. 
पायमाल-वि. पाहा पामाल'. 

पायल-स्त्री. तोरडी, जलद चालणारी 
हत्तीण, पाया. 

पायस-पु. खीर, टपिण तेल, विशेष धूप, 
चंदन, बलि (दूध, तांदूल़ व साखर 
यांचा ), दूध, अमृत. 

पाया-पु. खूर (टेबल बाज इ. चा पाय) 
खांब, जिना, हुहा. [घिरणें. 

(किसोका) पाया पकड़ना-पक्का आश्रय 
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पायाब-वि. उथकछू पाणी. 
पार-पु. पराकाष्णा, तीर, कांठ, पारा, 

दुसन््या बाजूचा किनारा, तारक, रक्षक, 
अवधि, शेंबट, पूर्णता, अंत. 

पार उतरना-पार पडणें, सफल होणें. 

पार उतारना, पार करना-सफल करणें, 
मारून टाकणें. 

पार पाना-सफलता प्राप्त होणें, 
पार लगना-निभणें. 
पार रूगाना-मुकत्तता करणें, उद्धार करणें. 
पारख-पु. परीक्षा, तपास, [समजणारा. 

पारखी-वि. परीक्षक, तपासणारा, खरेखोटें 
पारचा-पु. तुकडा, बस्त्र, एकप्रकारचें 
पारटिशन-पु.विभाग.[रेशमी कापड,पोशाख. 
पारथिव-पु. शिवलिंग, प् थ्वीसंबंधीं, पृथ्वी 

पासून उत्पन्न झालेला, राजा शरीर-- 
वि. मातीचें. [ जात. 

पारद-पु. पारा, इराणांतील एक प्राचीन 
पारना-क्रि. स. पाडणें, टाकर्णे, निजविणें, 

आडवें करणें, चीत करणें, सांच्यांत 
पारबती-पार्वती. [ ओतणें, घारण करणें. 
पारस-पु. परीस, वाढलेलें भोजन, एक 

प्राचीन देश, अत्यंत उपयोगी व लाभदा- 
यक वस्तु, दुसन्याला आपल्या सारखें 
करून घंणारा मनुष्य. -वि. निरोगी, 
परीसासारखा स्वच्छ व उत्तम. 

पारसा-वि. पापभीरू, सदाचारी. 

पारा-पु. तुकडा,दगडी भित, पारा (धातु). 
पारा पिछाना-फार जड करें. 
पारावत-पु. कबूतर, ' पर्वत, माकड़. 
पारावार-पु. आरपार, सीमा, समुद्र 
पारि-स्त्री. सीमा, दिशा, तत्ठयाचा कांठ. 
पारिख-स्त्री. पारख, परीक्षा. 
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पारितोषिक-पु. बक्षिस. 
पारिश-पु. परात. [ जमविलेला तुकडा. 
पारी-स्त्री. पाछी, जलूसमूह, सुद्धाचा 
पाथिव-पु. पाहा पारथिव'. 
पाइवें-पु. कूस, आजूबाजूची जागा. 
पाल-पु. एक झाड, बंगालमधील एक 

प्रसिद्ध राजवंश, पालनकर्ता--स्त्री. अढी, 
(फछें पिकण्यासाठीं पानें वगैरे घाल- 
तात ), शीड, तंबू, गाडी किवा पालखी- 
बर टाकावयाचा कपडा, पाणी. 

पालक-पु. पालनकर्ता, घोडचाचें रक्षण 
करणारा, दत्तकपुत्र, एक पाले भाजी, 
पलंग. [ पालेभाजी. 

पालकी-स्त्री. पाऊखी, भेणा, एकप्रकारची 
पालतु-वि. पाछीव, माणसाल्लेला. 
पालथी-स्त्री. मांडी, मुख्यस्थान, परक्र. 
पालथीमारना-मांडी घाहून बसणें. 
पालन-पु. पालन पोषण. 
पालना-पु. मुलांचा झोपाव्ा.-क्रि. स. 

पाठणें, पान करणें, रक्षण करणें. 
पालछा-पु. दंव, बर्फ, कडाक्याची थंडी. 
(किसीसे ) पाला पड़ता-पकडींत सांपडणें, 
पाला सार जाना-थंडीनें कोत्पणें.संबंध येणें, 
पालागन-पु. नमस्कार. 
पालान-पु. घामोव्ठें, घोडचाच्या पाठीवर 

घालावयाचा कपडा (ज्यावर नंतर 
जीन घालतात) . 

पाली-वि. पालक, संरक्षक, एक प्राचीन 
पावे-पु. पाय- [ भाषा. 
पावंडा-पु. स्वागतार्थ घातलेली पायघडी. 
पावडी-स्त्री. पादत्राण, खडावा- 
पार्वेर-वि. पामर, तुच्छ, मृखे, निर्बुद्ध, 

“पु. पायघडी. -स्त्नी. जोडा. 
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पाव-पु. चौथाई, पाव. 
पावक-वि. पवित्र, पवित्र करणारा. 

-प. अग्नि, तेज, चांगली वर्तणुक, 
एक वृक्ष, वरुण, सूर्य. 

पावदान-पु. पायंडी, पायरी. 
पावन-वि. पवित्र करणारा, पवित्र, 

स्वच्छ. -पु. अग्नि, धूप, प्रायश्चित, 
पाणी, शेण, रुद्राक्ष, विष्णु, व्यास. 
-स्त्री. तुब्स, हिरडा, गाय, गंगा. 

पावना-क्रि. स. मित्ठविणें, प्राप्त करणें, 
जाणणें, समजून घेणें, जेवर्णे. 

पावनी-स्त्री. पवित्र करणारी. 
पावस-स्त्री. पाऊस. 
पाश-पु. दोरी, फांस, जाढें. 
पाशा-पु. तुर्की सरदारांची पदवी. 
पाषंड-पु. कपट, छल, पाखंडी मनुष्य, 
पाबान-पु. दगड. [नास्तिक, नास्तिकमत. 
पास-पु. फांस, जाछें, फासा, समीपता, 

अधिकार. -अ. जवल्). 
( आस) पास-जवब जवछ, सुमारें. 
पासनी-स्त्री. उष्टावण, अन्नप्राशन. 
पासबा-पु. रक्षक, चौकीदार. 
पासबान-पु. रक्षक, पहारेकरी- 
पासा-पु. फांसा, सोंगटयाचा खेल्ठ. 
(किसीका ) पासा पड़ना-भाग्योदय. होणें- 
पासा पछटना-भाग्य उलटणें,नशीब फिरणें. 
शासी-पु. फांसेपारधी, धोड्याचे मागचे 

पाय बांधण्याची दोरी, फांस. 
पासुरी-स्त्री. फांसव्ठी. 
पाहें-अ. समीप, जवबछ, एकाद्यासाठीं, 
पाहन-पु. दगड़, | एकाद्याला- 
पाहरू-पु. पहारेकरी. 
पाहा-पु. छोतांतील पायवाट. 

पाहि-अ. पाहा पाहे- 
पाहीं-अ. पाहा पाहें. 

पाहुना-पु. पाहुणा, अतिथि, जांवई, जामात, 
पाहुनी-स्त्री. स्त्री अतिथि, पाहुणचार, 
पाहुर-पु. भेट, नजराणा. [ आदरातिथ्य- 
पिगल-पु. वानर, कवि, अग्नि, घुबड, 

छंदशा सत्र. -वि. पिवव्ठा,तांबूस,तपकिरी. 
पिजर-वि. पिवछा. -पु. पिजरा, हाडांचा 

सांपढा, सोनें, तांबूस रंगाचा घोडा- 
पिजरा-पु. पिंजरा. 
पिजरापोल-पु. पांजरपोढ्ठ. 
पिड-पु. मोछा, ढीग, शरीर, पिंड (श्राद्धां- 
पिंड छूटना-पीडा टवब्ठणें. [तील) भोजन. 
पिंड छोड़ना-संबंध तोडणें. 

पिड पारना-पिडदान करणें. 
पिडखज्र-स्त्री. खजूर. 
पिडरी-ली-स्त्री. पोटरी. 
पिडा-पु. बिडा (सुताचा), वाटोछा 

तुकडा, पिड, शरीर. 

पिडापानी देना-श्राद्ध व तर्पण करणें. 
पिडारा-पु. एक प्रकारची भाजी. 
पिडारी-पु. पेंढारी, लुटारू. 
पिडालू-रताढ्ें. 
पिडी-स्त्री. मातीचा ढेप्ठा, गोठा, ओल्या 

किवा ठिसुरछ वस्तूचा तुकडा, भोपव्ा, 
खजूर, सुताचा गुंडा, वेदी. 

पिअर-वि. पिवलें. 
पिअरी-स्त्री. विवाहाचेवेढीं वरास अथवा 

वधूस नेसविषण्याचें पिवद्छें वस्त्र. -वि. 
पिआज, प्याज़-पु. कांदा. . [ पिवल्ठी- 
पिआरा, प्यारा-वि. आवडता.- 
पिउ-पु. पति, नवरा. 
पिक-पु. कोकित्धा. 
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पिकांग-पु. चातक. पिड़क, पिड़का-पु. फोड, पुढी. 
पिकानंद-पु. वसंत ऋतु. पितर-पु. पूर्वज. 
पिकवेव-पु. आंब्याचें झाड, आम्रवृक्ष. | पितांबर-पु. पितांबर. 
पिकप्रिय, पिकवल्लभ-पु. वसंतऋतु, आम्र- | पिता-पु. पिता. 
पिकवांधव, पिकभक्षा-पु. जांभुछ, [ वृक्ष 
पिकी-स्त्री. कोकित्ठा. [ वितकणें. 
पिघलना-क्रि. अ. मनांत दया उत्पन्न होणें, 
पिघालना--क्रि. स. वितत्वविणें, दुस- 

च्याच्या मनांत दया उत्पन्न करणें. 
पिचकना-क्रि. अ. पिचर्णे. 
पिचकारी-स्त्री. पिचकारी. 
पिच्छल-पु. आकाश वेल, शिसवाचें लाकूड. 

-वि. गुब्गुद्वीत, मागचा. [ राहणें. 
पिछड़ना-क्रि. अ. मार्गें पडणें, पाठीमार्गे 
पिछलगा-पु. पाठीमागून जाणारा, अनुचर. 
पिछलगी-स्त्री. अनुगमन, अनुयायी, सेवक, 
पिछलगगू-पु. पाहा पिछलगा* [ आश्रित. 
पिछला-वि. मागचा,वंतरचा, शेवटाकडचा. 
पिछला प्रहर-तिसरा प्रहर. 
पछली रात-उत्तर रात्र. 
पिछवाड़ा-पु. घराचा मागील भाग, परसूं. 
पिछाड़ी-स्त्री. सागील भाग, धोडबाचे 

मभागील पाय बांधण्याची दोरी. 
पिछानना-क्रि. स. ओव्ठखणें 
पिछोहिं-अ. मार्गे, मागील बाजूस, मागून 
पिछौरा-पु. उपरणें 
पिटंत-स्त्री. मार, चोप. [ थापी.- 

पिटना-क्रि. अ. मार खाएणें, वाजविणें. -पु. 
पिटवाना-क्रि. स. मारविणें. [ मजुरी. 
पिठाई-स्त्री. चोप, मार, जमीन चोपण्याची 
पिटारा-पु. पेटारा. 
पिदृठु-पु. अनुयायी, साहाय्यक, कल्पित 
पिठोरी-स्त्री. पटवडी, भजी.. [ मिड. 

पित्ता-पु. पित्ताशय, हिमत, साहस. 
पित्ता उबलना या खोलना-पित्त उसढूणें 
पित्ता निकालना या पानी करना-रकताचें 

पाणी करणें. 
पित्ता सारना-राग गिल्यून टाकर्ें. 
पित्तो-स्त्री. अंगावर उठणारे पित्त, 

घामोढ्ें.-पु. चुलता. ..[ क्षुद्र कीटक. 
पदड़ी-स्त्री. एक लहान पक्षी, एक रूहान 
पिद्दा-पु. पाहा पिदड़ी'. 

पिद्दी-स्त्री. पाहा पिदड़ी... [दार. 
पिधान-पु. आवरण, पडदा, झांकण. म्यान, 
पिनकना-क्रि. अ. अफूनें गुंगूल डुककी 

येणें, पेंगणें. 
पिनपिन-स्त्री. किरकिर (लहान मुल्ांची ) . 
पिनपिनाना-क्रि.अ. किरकिरणें, चिरचिरणें. 
पिनहा-वि. गृप्त, लपलेला 

पिनाक-पु. धनुष्य, तिशृद्ठ, रामचंद्रानें 
सीतास्वयंवरांत मोडलेलें शंकराचें 

पिन्नो-स्त्री. एक मिठाई. [ घनृष्य. 
पिपीलिका-स्त्री. मुंगी. 
पिय, पिया-पु. पति, नवरा. 
पियर-रा-वि. पिवव्श. 
पियराई, पिराई-स्त्री. पिवल्ेपणा. 
पियराना-क्रि. अ. निस््तेज होणें, फिकट 

पडणें, पिवछ होणें. 

पियार-पु. चारोछी, प्रेम.-वि. आवद्ठता. 
पियारा-वि. आवडता- 
पियासे-वि. तहानेलेले. 
पियूख, पीयूष-पु. . अमृत. 
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पिरकी-स्त्री. बारीक फोड, पुटकुछी. | पिस्ता-पु. पिस्ते. लक 
पिरा-स्त्री. दुःख पिस्सू:-पु. पिसु. [ पक्ष्यांचें कूजन ; 
पिराक-पु. एक पक्वान्न 
पिराना-क्रि. अ. ठसठसणें, ठणकणें, दुखणें. 

“क्रि. स. दुःख समजणें, सहानुभूति 
पिरीतम-पु. प्रियतम, पति. [दाखविणें. 
पिरीता-वि. प्रिय, आवडता. 
पिरोज-पु. वाटी, ताटली. [ प्रयोजन. 
पिरोजना-पु. कान टोंचण्याची चाल, 
पिरोजा-पु. एक प्रकारचा हिरवट निद्ा 
पिरोना-क्रि. स. ओंवणें, गुंफणें. [दगड. 
पिल-स्त्री. प्लीहा. [ सोडणें. 
पिलकना-क्रि. अ. ढकलणें, पाडणें, गडगडत 
पिलड़ी-स्त्री. मसालेदार खीमा. 
पिलता-कि. अ. मन घालणें, पिक्ृत निशणें. 
पिलपिला-वि. बिलबिलीत, मऊ. 
फ्लिपिलाना-क्रि. स. मऊ करणें, बिल- 

बिलीत करणें. [विण्याचें काम करविणें. 
पिलवाना-क्रि. स. पाजणें, दाबूत तेल काढ- 
पिलाना-क्रि. स. पाजणें, प्यावयास देणें, 
पिल्ला-पु. कुत्याचें पिल्लें. [आंत भरणें. 
पिल्ल-पु. पांढरी अबी. 
पिशाच-पु. भूत, ब्रह्मराक्षस 
पिसनहारी-स्त्री. दकण करून निर्वाह 

करणारी स्त्री. [थकर्णें, च॒र्ण होगें 
पिसना-क्रि. अ. दछणें, दबणें, अतिशय 
पिसर-पु. पुत्र, मुलणा 
पिसवाना-क्रि. स. दक्कन घेणें 
पिसाई-स्त्री. दक्कण,दत्टप्याचें काम व त्याची 
पिसान-पु. पीठ. [ मजुरी, कठिण परिश्रम. 
पिसुन-पु. चहाडखोर 
पिसोनी-स्त्री. दलठण, कठिण परिश्रम 
पिस्ता-स्त्री. स्तन, छाती 

पिहकना-क्रि. अ. कोकिक चातक इत्यादि 
पींजर, पींजरा-पु. पिजरा. 
पौ-पु. पति, चातक पक्ष्यात्री बोली. 
पीक-स्त्री. पिंक. 
पीकदान-पु. पिकदाणी. 
पीछा-पु. मागचा भाग: 
पीछा करना-पाठलाग करणें, गढीं पडणें. 
पीछा छुड़ााना-पीडा टालछणें. 
पीछा दिखाना-पाठ दाखविगें 
पीछा देना-अंग काढून घेणें. 
पीछा पकड़ना-अनुकरण करणें. 
पीछा होना-मरून जाणें. 
पीछू-अ. मार्गें, मागच्या बाजूस. 
पीछे-अ. मारे. [ चालणें. 
पीछे चलना-पावरछावर पाऊल टाकून 
पीछे पड़ना-पाठीस लागणें, सतत उद्योग 

करणें, मा्गें असणें, रूकडा हावणें. 
पीटना-क्रि. स. मार खाणें.--क्रि. अ.मारणें. 
पीठ-पु. आसन (खुर्चो, बांक, पाठ इ.), 

दर्भासन, सिंहासन, प्रदेश, पाया, तछ, 
देव्हारा, चौरंग.-स्त्री. पाठ. 

पीठ चारपाईसे लग जाना-अंथरुणाला 
खिकणें. [ पढून जार्णे. 

पीठ दिखा कर जाना-माया तोड़न जाणें, 
पीठ देना-पक्धन जाणें, निरोप घेणें 
पीठ पर होना-पाठिराखा असणें 
पीठ रूग्राना-निजणें. 

पीठ ठोकना-पाठ थोपटणें. [(पशुंच्या) 
पीठ छगना-पाठीवर घाव छांगर्णे 
पीठी-स्त्री. वाटलेली डाह 
पोड़क-पु. दुःख देणारा, त्रास देणारा. 
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पीड़ा-स्त्री. दुःख, पीडा, रोग. 

पीडुरी-स्त्री. पोटरी- 
पीढ़ा-पु. पाट. 
पोढ़ी-स्त्री. पिढी, कुलपरंपरा, लहान पाठ. 
वीत-वि. पिवक्ा, प्यालेला.-स्त्री. प्रीति. 

-पु. पिवकछा रंग, हरताछ, कुसुम, 
पृष्कराज, पो वबढें. 

पीतक-पु. हरताढठ, केशर, पिवल्ठें चंदन, 
मध, पितछ--वि. पिवढ्ा. 

पीतपुष्प-पु. कण्हेर, घोसाछें, चांफा. 
पीतम-पु. प्रियतम, पति. 
पी तलू-पु. पितक् 
वीन-वि. जाड, स्थूल, संपन्न. 
पीनक-स्त्री. अफूची गुंगी, डुलकी, झोंपेची 
पीनसा-स्त्री. काकडी- [ इुलकी. 
पीना-क्रि., स. पिणें, पान करणें, सहन 

करणें, राग गिल्वणें, पिणें (दारु, विडी 
इ.), शोषून घेणें 

पोप-स्त्री. प् 
पीपर-पु. पिपछाचें झाड.-स्त्री. पिपवल्ठी 

(औषधी वनस्पति ) 
पीपरसूल-पु. पिपलमूत् 
पीपलू-पु. पिपछाचें झाड 
पीपा-पु. पीप 
पीब-स्त्री. पृ 
पीय-पु. प्रिय, पति, आवडता, सुखकर. 
पीयर-वि. पिवकछा, पिवकया रंगाचा. 
पीया-पु. पत्ति, भर्ता 
पीयूष-पु. अमृत, दूध, गाईचें नवीन- 

(सात दिवसांपयँतचें) दूध: 
पीर-स्त्री. दुःख, पीडा, सहानुभूति.-वि. 

महात्मा, वृद्ध 
पीरा-स्त्री. पीडा.-वि. पिवा 

« देड१ - पुखर 

पीरी-स्त्री. म्हातारपण, बुवाबाजी, सकता, 
सत्ता.-वि. पिवदी 

पीछ-पु. हत्ती, बुद्धिबल्लांतील मोहरा- 
पोल पाव-पु. हत्ती रोग. [-वि. फार मोठा- 
पील पाया-पु. मोठा खांब, हत्तीचा पाय. 
पीलवान-पु. माहृत. 
पीलसाज-पु. दिवा लावण्याचा स्टंड. 
पीला-वि. पिवल्ा, निस््तेज.-पु. हत्ती. 
पीलापन-पु. पिवल्छेपणा. 
पीलिया-पु. पांडुरोग, कावीद्. 
पीलु-पु. एक प्रकारचें औषधी फल्ठ, फूल, 

प्रमाणू, हत्ती, हाडाचा तुकडा. 
पीव-पु. प्रिय, पति, 
पीवना-क्रि. स. पिणें, 
पीवर-वि. जाड, रूट. [ ठेचणें. 
पीसना-क्रिः स. दलछणें, वाटणें (पाट्यावर ), 
पीहर-पु. माहेर. 

पीहु-ह-पु. पिसू. 
पुंख-पु. बाणाचा मागचा भाग. 
पुंख, पंछार-पु. मोर. 
पुंगब-पु. समूह, ढीग 
पुंगीफल-पु. सुपारी 
पुंज-पु. बेल.-वि. श्रेष्ठ 
पुंजी-स्त्री. संचित धन 
पुस-पु. उप 
पुंसवन-पु. दूध, वेष्णवांचे एक द्वत 
पुआ-पु. मालपुआ, पाकांतील पुरी. 
पुआलू-पु. पेंढी. 
पुकार-स्त्री. हांक, ओरड, फिर्याद, मागणी, 
पुकारना-क्रि, स. हांके मारणें, ओरड्न 

सांगणें, रक्षणार्थ हांका मारणें, फि- 

पुख-पु. पुष्प, फूछ...[ याँद करें 
पुखर-पु. तलाव. 



पुखराज 

पुलराज-पु. एक पिवव्टधा रंगाचें रत्न, 
पुरुता-वि. दृढ़, मजबूत.  पुष्कराज. 
पुगना-क्रि. अ. पूजणें, पूर्ण होणें. 
पुजका-स्त्री, चुचकार. 
पुखक्तारना-क्रि. अ. चुचकारणें. 
पृचारा-पु. सफेती, चुना देण्याचें काम, 

रंग देण्याचा कुंचा, आनंद देणारी 
गोष्ट, खुशामत, उत्साह देणारे शब्द. 

युरुछ-स्त्री. शेपूट, एकाद्या वस्तूचा मागील 
पुच्छल-वि. शेपूट असलेला.  [ भाग. 
पुच्छलतारा-पु. घूमकेतु. 
पुछल्ला-पु लांब शेपूट, कच्छपीं लागलेला 

माणुस, खुशामतखोर, आश्वित, पाठ न 
सोडणारा. 

पुछैया-वि. विचारणारा, पुसणारा. 
पुजना-क्रि. अ. पूजिलें जाणें, आदर होणें. 
पुजवाना-क्रि, स. पूजा करविणें, स्वतःचा 

बडेजाव करविणें, पूर्ण करणें, सफल 
पुजाई-स्त्री. पूजन. [करणें. 
पुजआना-क्रि. स. पूर्ण करणें, सफल करणें, 

पूजेला प्रवृत्त करणें, पैसे वसूल करणें. 
पुजापा-पु. पूजासाहित्य. 
पुजारी-पु. देवमूर्तीची पूजा करणारा.[ पूजा. 
पुजेधा-पु. पुजारी, पूर्ण करणारा. -स्त्री. 
पुट-पु. घडी, पोकछी, पापणी, खूर, पूट, 

रंग, आच्छादन, द्रोणाच्या आकाराची 
वस्तु, घोड्याची टाप, संकोचन, 
वाधनख, जायफक्र. 

पुटकी-स्त्री. पदार्थ घट्ट करण्याकरितां 
पेरलेलें पीठ, लहानसे गाठोडें, बोचकें, 
आकस्मिक मृत्यु, देवी आपत्ति. 

पुटपाक-पु. पुटे चढविण्याची क्रिया,औषधि. 

«- बे४२ - पुरखे तर जाना 

जोगी जागा, पुडी, लंगोटी, वेलची- 
पुटीन-पु. लांबी, लुकण. 
पुठवार-अ. बाजूस- 
पुठवाल-पु. मदतनीस, पाठीराखा, 
पुटठा-पु. पुठठा. 
पुड़िया-स्त्री. पुडी. 
पुण्य-वि.पुण्य,पवित्र.-पु. धर्मेकार्य, सत्क्ृत्य, 
पुण्यात्मा-वि. पुण्यवान. [ सद्गुण. 
पुतरा-लछा-पु. बाहुला. [ फिरणें. 
(किसीका ) पुतरा बाधना-निदा करीत 
पुतरिका, पुतरी-ली-स्त्री.बाहुली, डोछ्ां- 

तील बाहुली, कपडा विणण्याचा माग. 
पुतली फिर जाना-डोछे फिरणें. 
(आखकी ) पुतली बनाना-अत्यंत प्रिय 

बनविणें, तछहातावरील फोड. 
पुतलीधर-कापडाची गिरणी. 
पुताई-स्त्री.लिपण्याचें व रंग देण्याचें काम 
पुत्त-पु. पुत्र, मुलगा' | किवा मजुरी. 
पुत्रवधू-स्त्री. सून. 
पुनभूं-स्त्री. पुतविवाह केलेली विधवा स्त्री. 
पुनि--अ. फिरून, पुन्हां. [ पुन्हां. 
पुनी-पु. पृषण्यात्मा. >स्त्री. पूर्णिमा, -अ- 
पुनीत-वि. पवित्र. 
पुन्यसिलोक-वि. पुण्यइलोक. 
पुपली-स्त्री. बांबूची नव्वी. -वि. बोचरी- 
पुरंदर-पु. इंद्र, विष्णु, शिव, अग्नि. 

-वि. घरफोडबा. 
पुर-अ. पुढें, आधीं.-वि. पूर्ण भरलेला. -पु. 

नगर,घर,नक्षत्र, देह,किल्ला, तीन लोक. 
पुरइन-स्त्री. कमठाचें पान, कमलिती.- 
पुरठब-यूणे करा, पूर्ण करीन. 
पुरखा-पु. पूव॑ज, कुटुंबांतील मोठा पुरुष. 

पुटी-स्त्री. लहानद्रोण, वाटी, वस्तु ठेवण्या | पुरखे तर जाना-पूर्वजांना उत्तम गति प्राप्न्न 



पुरचक 

होणें. [चुचकार. 
पुरचक-स्त्री. उत्साह, प्रेरणा, समर्थन, 
पुरज्षा-पु. चिठ॒ठी, तुकडा, कात्रण, अवयव, 

अंग. [ माणूस. 
चलता पुरज्ञा-तरतरीत माणूस, चलाख 
पुरज़े, पुरज्ष करना-बारीक तुकडे करणें. 
पुरट-पु. सोनें. [पूर्ण होणें. 
पुरना-क्रि, स. भरून जाणें, बंद होणें, 
पुरनिया-वि. प्राचीन, वृद्ध. 
पुरबना-क्रि. स. पूर्ण करणें. 
पुरबला-वि. पूर्वीचा, जुना, पूर्व अन्मीचा. 
पुरबहु-क्रि, स. पूर्ण करो, पुरवो. 
पुरबा-पु. मातीचें भांडे, कढई, पूर्वेकडील 

वारा, पूर्वा नक्षत्र. [पौर्वात्य. 
पुरबिया-वि. पूर्वेकडील देशांत राहाणार, 
पुरवट-पु. मोट: 
पुरबना-क्रि. स. पूर्ण करणें, भरणें, पूज- 

विणें.-क्रि. अ. पुरें होणें, पर्याप्त होणें 
202 लहान गांव, पूर्वेकड्न येणारे 

पुरवाई-वैया-स्त्री. पूर्वेकडून येणारे वारे 
पुरसा-वि. विचारणारा 
पुरसा-पु. एका पुरुषाच्या उंची इतकें माप. 
पुरसाहाल-वि. पुसणारें, समाचार घेणारें. 
पुरसी-स्त्री. पुसतपास, विचारणा. 

पुरस्कार-पु. इनाम, आदर, सन्मान, स्वी- 
कार, पुढ़ें करणें, हल्ला (शरत्रूचा), 
आरोप, अटकछ्, दृष्टोत्पत्तीस येणें, 

पुरहुत,पुरुत-पु. इंद्र. .[तीथनि प्रोक्षणें. 
पुरा-अ. पूर्वी, प्राचीन काढीं. -पु. गांव, 

बस्ती. -वि. प्राचीन [ केलेला. 
पुराक़ृत-वि. पूर्वी केलेला, पूर्व जन्मीं 
पुरातन-वि. प्राचीन. -पु. विष्णु. 

« शैढरे ++ पुलिन 

पुरातनप्रेमी-पु. सनातनी. 
पुरान-पु. पुराण--वि. जुना, प्राचीन- 
पुराना-वि. जूता, प्राचीन, अनुभवी: 

>क्रि.स. पूर्ण करविणें, अनुकल करबिणें, 
पूर्ण करणें, पालन करणें. 

पुराना खुर्राट-म्हातारा: 
पुराना घाघ-अत्यंत चलाख. [ मारणार. 
पुरारि-री-पु. शंकर, त्रिपुर राक्षसास 
पुरावृत्त-पु. प्राचीन इतिहास. 

उरुख-उ, उछ्घ,. 
पुरुषारथ-पु. पुरुषार्थ. 
पुरुहृत-पु. इंद्र, [जीव, शिव, पूर्वज, पति. 
पुरुष-पु. पुरुष, मनुष्य, आत्मा, विष्णु, सूर्य, 
पुरुषोत्तम-पु. श्रेष्ठ पुरुष, विष्णु, ईश्वर, 

अधिकमास. 
पुरेन-स्त्री. कमलपत्र, कमलिनी. 
पुरोडाश, पुरोडास-पु. ह॒विद्वेव्य, भाजलेलें 

पीठ, हवन द्रव्यशोष, सोमरस. 
पुरोहित-पु. कुलाचार्य, [ सुटा भाग, 
पुर्ता-पु. भाग, तुकडा, चिटोरें, यंत्राचा 
उुल-पु. पल 
पुल दूटना-भयंकर गर्दी होणें. 
(किसी बातका) पुल बांघना-वर्षाव करणें. 
पुलक-पु. रोमांच, एक प्रकारचे रत्न. 
पुलकाई-स्त्री. प्रफुल्लता, आनंद. 
पुलकित-वि. रोमांचित 
पुलटिस-स्त्री. पोटीस- 
पुलपुला-वि. बिलबिलीत, मऊ. 
पुलपुलाना-क्ि. स दाबणें, चोखणें. 
पुलुस्ति-पु. हथा नावांचा एक ऋषि, 
पुलाव-पु. मांस घालून शिजविलेला भात. 
पुलिदा-पु. गठठा, बंडल. 
पुलिन-पु. तट, किनारा. 



पुलिस « बेडेंड - प्रन परव 

पुलिस-स्त्री, पोलीस. . गो 
पुवार, पुबारू-पु. पेंढी. पूठ-स्त्री. पाठ. 
पुश्त-स्त्री. पाठ, पिढी. पूआ-पु. मालपुवा, पाकवलेली धुरी. 
पुश्त दर पुश्त-वंशपरंपरा. पूखन-पु. पोषण. 
पुश्त हा परुढ्त-कित्येक पिढ्यापयंत. 
पुशइतक-पु. दुगाणी. 
पुश्तनामा-पु. वंशावत्ठ. 
पुदतनी-वि. पिढीजात, वंशपरंपरागत. 
पुश्ता-पु. बंधारा, बांध, पुठठा, दगड- 

विटांचा ढीग. 
पुबती-स्त्री. टेक, आधार, तरफदारी, 
पुश्तेनी-वि. परंपरागत. [ तक्या, मदत. 
पुष्ट-वि. लट्ट, बलवर्धक, मजबूत, पोसलेला. 
पुष्टाई-स्त्री. शक्तिवर्धकः औषध. 
पुष्टि-स्त्री. पोषण, बलिष्टता, वृद्धि, दृढ़ता. 
पुष्प-पु. फूल, डोकछ॒याचा एक रोग, 

कुबेराचें विमान, मांस. [ एक रोग. 
पुष्पक-पु. कुबेराचें विमान, डोव्ठथाचा 
पुष्पछावी-स्त्री. माठ्ठीण, माता बनवि- 
पुसाना-क्रि. अ. शोभणें, पुरें पडणें. [णारी. 
पुस्तक-स्त्री. पोथी, पुस्तक. 
पुस्तकाकार-वि. पुस्तकाच्या आकाराचें- 
पुस्तकालूय-पु. पुस्तकांचा संग्रह असलेलें 
पुहकर-पु. पुष्करिणी, तलछाव. [ घर. 

उुहफ उह:-3. फूल. 
पुहमी-स्त्री. पृथ्वी. 
पुहरेन-पु. पृष्पपराग, 
प् छ-स्त्री. शेपूट, मागीकू भाग. 
पूछना-क़ि. स. विचारणें, पुसणें. 

पूजी-स्त्री. भांडवल, संचित, घन, ढीग, 
एकादा विषयांतील पारंगतता. 

पजीदार-पु. भांडवलदार. 
पूंजीपति-पु. भांडवलूदार. 

पृग-पु. समूह, जमाव, सुपारी, छंद. 
पुूगना-क्रि., अ. पूर्ण होगें, 
पुछ-स्त्री. विचारपूस, आदर, शोभ, तपास. 
पुछ ता (पा ) छ-स्त्री. विचारपूस, पूसतपास. 
पूछरी-स्त्री. शेपूट, मागचा भाग. 
पुजन-पु. सन््मान, पूजा. 
पुजना-क्रि. स. पूजा करणें, आदरसत्कार 

करणें, सन््मान करणें, छांच देणें, 
खत्कगा भरणें, समाप्त होणें. 

पूजनीय, पुज्य-वि. आदरणीय. 
पुजा-स्त्री. पूजा, आराधना, आदरसत्कार, 
पुठ, पुठा-पु. पुठठा. दिंड, लांच. 
पूड़ी-स्त्री. पुरी. पिव्ठस, पुत्र. 
पृत-वि. पवित्र, शुद्ध, -पु. सत्य, शंख, 
पूृतना-स्त्री. पूतना (श्रीकृष्णाला मारण्या- 

साठीं कंसान पाठविलेली राक्षसी ), एक 
बालरोग. [ व खेल्ठप्याची ) . 

पृतरी-स्त्री. मूर्ति, बाहुली, (डोछबघाची 
पृति-स्त्री. शुद्धता, दुर्गघ. 
पुृती-स्त्री. गड़डा (लसूण, कांदा इ.). 
पुन-पु. पुण्य. 
पुनो-स्त्री. पेल्. 
पूनी-स्त्री. पूणिमा. [ पोढ्ें, गोड पोढी. 
पूप-पु. घारगा, वडा, अनारसा, गहूं, मधाचे 
पुय-पु. पृ. [इ.) -वि. पूर्ण. 

पूर-पू. पूर्णत्व, भरावयाचे पदार्थ (प्रण 
पुरक-वि. पूर्ण करणारें. -पु. गुणक. 
प्रन-वि. पूर्ण. 
पुरत परब-पु. पूणिमा. 



पृरमपुरी 
पूरनपुरी-स्त्री. पुरण पोढी. 
पूरना-क्रि. स. पूर्ण करणें, झांकणें, वाज- 
पूरब-पु. पूर्व... [ बिणें. -क्रि. अ. भरणें. 
पूरबलू-पु. प्राचीन काल, पूर्वजन्म, 
पूरबल्ली-वि. जुना, पहिल्या जन्मीचा. 
पुरबी-वि. पूर्वेकडील, पौर्वात्य. 
पूरा-वि. परिपूर्ण, सर्व, भरपूर. 
(कोई काम ) पूरा उतरना-यथासांग होणें. 
(किसीका ) पूरा पड़ना-काम पूर्ण होणें, 

पुरवठभास येणें. 
पुरी-स्त्री. पुरी, ( मृदंग, ढोल वरमैरेंबर 

बसविलेला) कातडथ्याचा गोल तुकडा. 
पू्ति-स्त्री. पूर्णता, तृप्ति 
पुर्बंक-वि. अगदी पहिला, पहिला, नित्य. 

-. पूर्वज, मूछ पुरुष. -अ. सहित. 
पूर्वी-वि. पूर्वेकडील, पूर्वकडे होणारा तांदूछ, 
पुला-पु. पेंढी [एक राग. 
पूषन-पु. जगरत्पोषक, सूये. 
पृथक-अ. वेगछें, खेरीज, परिमित. 
पृथुराज-पु. अंगराजाच्ा पृत्र. 
पृथ्वी- स्त्री. पृथ्वी, जमीन, माती, एक 

वर्णवृत्त, पुननवा, इवेत मंदार, 
प्ृष्ठ-पु. पृष्ठ, पाठ, मागचा भाग, पुस्त- 

काचें पान, शेषभाग, शिल्लक, सपाटी, 
पेंग-स्त्री. झोंका. [ वरचा भाग. 
पेंग सारना-क्रि. स. जोरानें झोका देणें. 
पेंडुकी-स्त्री. पारवा, सोनाराची फुंकणी, 
पेंदा-पु. तत्ठ. [ खज्याची मिठाई. 
वेअुसी-स्त्री. खरवस. 

-पु. प्रेक्षक, 
पेखना-क्रि.स. पाहाणें. 
देच-पु. पेच, फिरकी, डावपेच, कोडें, 

विवंचना, यंत्र, कुस्तीचा डाव, युक्ति, 

नमक ३ डए् की 

शिरपेच. 

पेठ बाचना 

[ ढंग, पलंग, 
पेचक-स्त्री. सुताची गुंडी.-.पु. घुबड, ऊ, 
पेचकश-ु. स्क्रू ड्रायव्हर, बूच काठण्याचा 

स्क्रू [ राग. 
पेच्ताब-पु. अढी, मनांत दाबून ठेवलेला 
पेचवान-पु. हुक््याची लछांब नी, मोठा 
पेचा-पु. घुबड. [ हुक््का. 
पेचिश-स्त्री. पोटांत येणारी कल, मुरडा. 
पेचीदा-वि. कठिण, पेचाचा. 
पेच्ीका-वि. पेचाचा. 
पेज-स्त्री. बासुदी.-पु. पान... [ मन. 
पेट-पु. पोट, गर्भ, पोकछी, अंतःकरण, , 
पेट काटना-पोटाला चिमटा घेणें. 
पेटका धंधा-निर्वाहाचें साधन. 
पेटका पानी न पचना-पोटांत कांहीं न 

राहणें, गुप्त गोष्ट प्रकट करणें. 
पेटका पानी न हिलना-हातपाय जोड्न 
पेटका हरूका-ल्षुद्र वृत्तीचा, हलकट. [बसणें. 
पेटकी बात-भूक. 
पेटकी आग-रहस्य, मर्म, गृप्त गोष्टी. 
पेट खोलना-हृदय उघडणें, मनांतली 

गोष्ट सांगणें. 
पेट गिरना-गर्भ पात होणें, बेंड फुटणें. 
पेट दिखलाना-दीनता दाखविणें, भूक लाग- 

लीसे दाखविणें. 
पेट देखना-मत पाहणें. ॥ 
पेट देना-खुबी सांगणें, मर्म सांगणें, 

मनांतीरू ग्रोष्ठ सांगणें. 
पेट पारूता-उपजीबिका करणें. 
पेट पोेंडना-शेवटलें मूल होणें. 

-वि. खादाड. 
88-82 20/62 वाढविणें, 
पेट बोधना-कमी खाणें, कमी खचचे करणें. 



पेंट भारफर मर जाना 

पेट मारकर सर जाना-आत्मघात करणें. 
पेटमें दाढ़ी होना-लहान वयांत अधिक 

दहाणें असणें. 
पेटमें फेव होना-पोटांत कपट असणें. 
पेटमें पानो होना-अन्न न पचणें. 
पेटसें छेता-सहन करणें. [ खाणें. 
पेटमें हाथ समाना-धक्का बसणें, हाय 
पेट रहना, पेटसे होना-गर्भवती होणें. 
पेटसे पांव निकलना-कुमार्गाला लागण्ें. 

पेटसे सीखना-स्वभावत: सुचणें. 

पेटक-पु. पेटारा, समूह, कछप. [घेर 

पेटा-पु. मध्यभाग, पूर्ण तपशील, हह, 
पेटा न मिलना-रहस्य न कढणें. 

पेटागि-स्त्री. जठराग्नि, भूक. 
पेटार्थी, पेटार्थ-वि. पोटभरू, पोटार्थी. 

पेटिया-पु. शिषा. 
पेटी-स्त्री. कमरपट्ठी, छाती ब बेंबीच्या 

मधील स्थान, न्हाव्याची घोषटी- 

पेटी पड़ना-दोंद वाहढणें. 
पेटू-चि. अधाशी. 
पेठा-पु. पांढरा कोहवत्य- 
पेड़-पु. झाड. 
पेड़ा-पु. पेढा 
पेड़ी-स्त्री. झाडाचें खोड, धड, शरीर. 

पेड्ू-पु. ओटीपोट, गर्भाशय. 
पेन्हाना-क्रि, स. धारण करविणें, 

पेबंद-पु. ठिगल. [पान्हावणें, पान्हा फुटणें. 

पेस-पु. प्रेम. 
पेरना-क्रि. स. तेल किवा रस नि्धेल 

इत्के दाबणें, त्रास देणें, क् 
कामाला फार वेछ लावणें, प्रेरणा देणें, 

पेल-पु. भंडकोष. [ पाठविणें. 
पेलचा-क्रि. स. प्रवृत्त करणें, अंगावर 

« डेड६ - पेशावर 

सोडणें, आंत शिरविणें, धक्का देणें, 
टाछफें, फेकणें, जबरदस्ती करणें, घुस- 

पेला-पु. हल्ला, अपराध, झगडा. [ विरें. 

पेब-पु. प्रेम- 
पेबस-खवंस, 
पेश-अ. समोर, पुढें. 
पेश आना-वागणें, पुढें येणें, चडणें. 

पेश करना-पुढ़ें ठेवणें, दाखविणें. 

पेशक दसी-स्त्री. पुढाकार, नेतृत्व, आक्रमण. 

पेशक्रब्ज-स्त्री. कट्यार- 

पेशकद-स्त्री. नजराणा. 

पेशकार-पु. शिरस्तैदार, न्यायाधौशापुढ़ें 
कागद ठेवणारा कारकून- 

पेशखेमा-पु. सैन्यावें सामान, संरजाम, 

सैन्याची आघाडी, एकादया घटनेचें पूर्व 

पेशगी-स्त्री. आगाऊ रक््कम. [ लक्षण. 

पेशगोई-स्त्री. भविष्यकथन. 
पेशतर-अ. आधी, अगोदर. 

पेशबंदी-स्त्री. पूर्वतयारी, अगोदर केलेला 
बंदोबस्त किंवा बचावाची युक्ति. 

पेशराज-पु. दगड वाहणारा मजूर, गंवडी. 

पेशरौ-पु. अग्रगामी, मार्गदर्शक. 

पेशवा-पु. नेता, पुढारी, मराठी राज्याच्या 
मुख्य प्रधानाची पदवी. 

पेशवाई-स्त्री. सामोरें जाणें, पेशव्यांचा 
हुद्दा, पेशव्यांचा शासनकाल. 

पेशवाज-स्त्री. कलावंतिणीचा नाचतांना 
घालावयाचा मोठा घागरा: 

पेज्ञा-पु. उद्योग, धंदा, कार्य. 

पेशानी-स्त्री. कपाछ, भाग्य, नशक्लौव. 

पेशाब-पु. मूत्र, लूघवी- 
पेशाबसाना-पु. मुतारी. 
पेशावर-पु. व्यवसायी: 



वेज्ञी 

पेक्षी-स्त्री. खटल्याची सुनावणी, वजी, 
तलवारीचें म्यान, गर्भाशय, मांसपेशी. 

पेहतर--अ. पूर्वी. 
पेषन-पु. तमाशा, दकूण. 
पेस-अ. पुढें, समोर. 
पेंजनी-स्त्री. पेंजण. [ दिवस. 
पेंढ-स्त्री. बाजार, दुकान, बाजाराचा 
पेंडा-पु. रस्ता, घोडशाछा, प्रणाली. 
पेंडा परना-मार्ग लागणें, वारंवार त्रास 
पेंत-स्त्री. पैज, शर्येत- [ देणें. 
पेंतरा-पु. पवित्रा. 
पेंती-स्त्री. पवित्री, श्राद्धादि कर्माच्या वेलीं 
बोटांत घालावयाची गवताची आंगठी. 

पेया-स्त्री. पाय, चरण. 
पेंसठ-वि. पासष्ट. 
पै-पु. पाय, पाउल, पायाचें चिन्ह.-अ. 

परंतु, अवश्य, नंतर, प्रति, कडे, 
जवक्क, मग.-स्त्री. दोष, त्रुटि. 

पैकरमा-स्त्री. प्रदक्षिणा. 
पेंकार-पु. लहान व्यापारी, किरकोछ 
पेखाना-पु. संडास. [ मालछाचा व्यापारी: 
पेग्ंबर-पु. ईद्वराचा संदेश देणारा, अवब- 
पेग-पु. पाऊल. [ तार. 
पैगास-पु. संदेश. 
पैजा-पु. कुसूं. 
पैजामा-पु. विजार. 
पैजार-स्त्री. जोडा, पायतण. 
(जूती) पैजार होना-जोडाजोडी होणें. 
पैठना-क्रि. स. घुसणें, प्रवेश करणें. 
पैठाना-क्रि. स. घेऊन जाणें, प्रवेश करविणें. 
पैठार-पु. प्रवेश, फाटक, प्रवेशद्वार. 
पड़ी-स्त्री. शिडी. 

पैतरा-पु. पवित्रा, उ्भें राहष्याची विशिष्ट 
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स्थिति, पावछाचें चिन्ह. 
पेताना-पु. पायगरत, पायाकंडीरू बाजु, 
पेश्रिक-वि. वडिलोपाजित, श्राद्ध- 
वे वरप-अ. क्रमवार, लागोपाठ, पदोपदीं. 
पैेदल-वि. पायदलछ.--अ. पायीं.-पु. पायदत्क 
पैदा-वि. उत्पन्न,प्रगट, मिल्विलेलें. [झ्िपाई. 
पैदाइश-स्त्री. उत्पत्ति, जन्म. 
पंदाइशी-वि. जन्मतः, स्वाभाविक. 
पेदावार-स्त्री. पीक, शेतांतीर उत्पन्न. 
पेना-वि. टोंकदार, धारदार.-पु. टोंकदार 

लोखंडी सठझई, शेतकतन्याची बैल हाक- 
ण्याची काठी. 

पेनाना-क्रि. स. धार लावणें, तीक्ष्ण करणें. 
पेसाइश-स्त्री. माप, मोजणी. 
पेमान-पु. माप, प्रमाण. [ लेला. 
पेमाल-वि. पददलित, पायाखालीं चिरड- 
पैय-स्त्री. पाय.- 
पेघा-पु. निःसत्त्व घान््य, हीनदौन. 
पेर-पु. पाय, पावलावचें चिन्ह 
देरगाड़ी-स्त्री. दुचाकी सायकल- 
पेरना-क्रि. अ. पोहणें. 
पैरवी-स्त्री. अनुसरण, समर्थन, 

पालन, पक्षाचें मंडन, प्रयत्न. 

वेरबीकार-पु. समर्थन करणारा, पक्षाचें 
मंडन करणारा. [तात्पुरता जिना. 

पेरा-पु. पायगुण, पायांत घालप्याचें कडें, 
पैराई-स्त्री. पोहण्याबी क्रिया. 
पराक-वि. पोहणारा. 
पेराव-पु. पोहन जातां येईल इतके पाणी. 
पेरो-पु. अनुयायी, शिष्य. 
पेरोकार-पु. खटल्याची मांडणी करणारा. 
पैला,पैले-पु. पायलीचें माप. 
पेबंद-स्त्री. ठिगल्ठ, झाडाचें कलम, ककाया 

आशज्ञा- 



पैबंदो 

वस्तूला दिलेला जोड. 
पैबंदी-वि. कलम लावून तयार केलेलें- 

(फक वगैरे) .-पु. सप्तात्कू, एक प्रकारचें 
पंबस्त-वि. मिलन गेलेला. [ फछ, अकुलीन. 
पैज्ञाचिक-वि. मुताचें, राक्षसी. 
पेशाक्षी-स्त्री. एक प्राकृत भाषा. 
वेसना-क्रि. अ. घुसणें, प्रवेश करणें. 

पैसरा-पु. बखेंडा, प्रयत्न. 
पैसा-पु. पैसा, घन. 
पेसा रूगाना-पैसा गुंतविणें, खर्च करणें. 
पैसेका मुह देखना-खर्च न करणें. 
वैसेको फूस समझना,पेसेको घूल समझना- 

पैसा अधछणें. 
पैसेसे दरबार बॉधना-लांच देऊन वाटेल 
पैसार-पु. प्रवेश. [लें काम करून घेणें. 
पैहारी-वि. दुग्धाहारी (साधु). 
पोंकना-क्रि. स. जुलाब होणें, अत्यंत 

भयभीत होणें, घाबरणें.-पु. जनावरांना 
हगवण छागते तो रोग. 

पोंका-पु. फुलपांखरूं. [ची नछी. 
योंगा-पु. बांबू किवा धातूची नत्ठी, पाया- 
पोछना-क्रि. स. पुसणें, पुसून साफ करणें. 

-पु. पुसण्याचे कापड. 
पोआ-पु. सापाचें पिल्लूं. 
पोइया-स्त्री. घोड्याची चाल. 
पोखना-क्रि. स. पालन पोषण क़रणें. 
पोखरा-पु. तल्ें, लहान तलाव. 
पोच--वि. क्षुद्र, तुल्छ, अशक्त. 
पोचारा-डा-पु. पोतेरें, सारवण, उत्तेज- 

नाथ शब्द, प्रोत्साहन, खुघमत. 
पोची-स्त्री. नीचता, हलूकटपणा. 
पोट-स्त्री.पुरचुंडी,गठडी,ढीग. [भुरक्ठ पाड्णें 
योटना-क्रि. स. गोछा करणें, वश करणें, 
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पोटरी-स्त्री. लहान गाठोडें. 
पोढ़ा-वि. धष्टपुष्ट, कठिण, कठोर. 
(जी) पोढ़ा करना-मन दगडासारखें 

करणें, मम कठोर करणें. 
पोढ़ाना-क्रि. अ. पक्का होणें, कठोर होणें, 

पुष्ट होणें. -क्रि. स. पक्के करणें. 
पोत-पु. १० वर्षाचा हत्ती, वस्त्र, घराचा 

पाया, प्रवृत्ति, स्वभाव, पशुपक्ष्यांचें पिलु, 
लहान रोपटें, कपड्याची वीण, नौका, 
ढब, पाछी, जमीनीचा सारा. 

पोतक-पु. तीन महिन्याचें पिल्ल. 
पोतड़ा-पु. दुपटें. 
पोतदार-पु. खजीनदार, रुपये पारखणारा. 
पोतना-क्रि. स. लिपणें,सा रवणें, चोपडणें. 
पोतला-पु. तत्ललेली पुरी, जास्त तूप 

लावलेली चपाती. 
पोता-पु. नातू, सारा, अंडकोष, जठर, 

साहस, पापणी, पक्ष्याचें पिलूं लिपण्याचें 
कापड. 

पोती-स्त्री. नात, लिपण्याची क्रिया. 
पोथा-पु. मोठी पोथी, कागदाचा मोठा 
पोथी-स्त्री. पुस्तक. [ गठठा, भारूड. 
पोना-क्रि.स. गुंफरणे, ओवणें,माकरी भाजणें. 
पोपला-वि. चेपटलेला, बोचरा, बोथरा. 
पोपलाना-क्ि. अ. तोंडाचें बोल्ककें होणें, 

दांत पड़न बोधरें होणें. 
पोपली-स्त्री. पुंगी, वृक्षाें रोप. [ रोप. 
पोया-पु. सापाचे पिल्लू, पिल्लुं, झाडाचें 
पोर-स्त्री. बोटाचा सांधा, उसाचें पेर, 

पाठीचा कणा- 

पोरां-स्त्री. लांकडाचा गोल तुकडा किवा 
ठोकछा, ढोककछूचासारखा जाड मनुष्य. 

पोल-स्त्री. अंदाघुंदी, फाटक, प्रवेशद्वार, 



पोछ खुलना 

अंगण, रिकामी जागा. -प्रु. ढीग, 
आकार, मान, परिमाण. [ बेंड फुंटणें. 

पोल खुलना-क्रि. अ. रहस्य प्रकट होणें, 
पोल खोलना-क्रि. स. गुप्त रहस्य प्रकट 
पोला-वि, पोकलछ, निस्सार. [करणें. 
पोलिया-पु. पहारेकरी, द्वारपाल, मंगल 

प्रसंगीं दारांत बसून मंगल गीतें गाणारा 
याचक. 

पोझाक-स्त्री. पोशाख, ड्रेस परिधान. 
पोशिश-स्त्री. पोशाख, पेहराव- 

पोज्ीदगी-स्त्री. रहस्य, गुपित. 
पोशीदा-वि. गुप्त, लपलेलें. [वाढविणारा. 
पोषक-वि. पोषण करणारा, सहायक, 
पोषना-क्रि. स. पालन करणें, पोषण करणें. 
पोस-पु. पालकाबहलचें प्रेम. 
पोसना-क्रि. अ. पोषण करणें, रक्षण करणें. 
पोस्त-स्त्री. कांतडें, अफूचें झाड, साल. 
पोस्ता-पु. अफूचें झाड. 
पोस्ती-पु. अफूचा नशा करणारा माणूस, 

आछ्शी मनुष्य, एक प्रकारचा कागद. 

पोस्ती-पु. केंसार् कातडीचा कोट, 
पुस्तकाचा कागद,पुठ्याचा आंतला भाग. 

पोहना-क्रि. स. गुंफणणे, भोंक पाडणें, लिपणें, 
जडणें, खुपसणे, ठोसणें, वाटणें, घोटणें, 

पोहमी-स्त्री. भूमि... [ भाकरी करणें. 
पौंढा-पु. जाड ऊस. [-पु. पाय, मूल्ठ. 
पौ-स्त्री. पाणपोई, किरण, फांशाचा खेक्. 
पौ फटना-क्रि. अ. उजाडणें, दिवस उगवर्णे. 
पौ बारह होना-डाव लागणें, विजय मिर्तणें. 
पौजा,पौवा-पु. पावशेर, पावशेराचें भांडें. 
पौढ़ना-क्रि, अ. निजणें, आडवें होणें, 

झोंकें घेणें. [ निजविणें, 
पौढ़ाना,पौढ़ावना-क्रि, स. थोपटणें, 

« देढं९ -« प्रकाश 

पौद--स्त्री. रोप, रोपटें, उपज, संतान, वंदा- 
पौधा-पु. रोप- 
पौन-वि. पाऊण.-पु. हवा, प्राणवायु, भूत. 
पौना-पु. पाउणकीचा पाढा-वि. पाऊण 
पौनार-रि-स्त्री. कमताच्या फुलांचा देंठ. 
पौनी-स्त्री. रूम्न कार्यात इताम घेणारे 
पौरा-पु. पाऊल. [ (नहावी, धोबी, इ.). 
पौर, पौरी-स्त्री. फाटक, शिडी, खडाव- 
पौरिया-पु. द्वारपाठ्ठ, चौकीदार. 
पौला-पु. खडाव. [बोटापयंत पायाचा भाग- 
पौली-स्त्री. खडावा, फाटक, टांचेपासून 
पौसरा, पौसला-पु. प्राणपोई. | घेणारा. 
पौहारी-पु. दुग्धाहारी मनुष्य, फक्त दूछ 
प्याऊ-पु. पाणपोई. 
प्याज-पु. कांदा. 
प्याज्ञी-वि. फिक्का गुलाबी रंगाचा. 
प्यादा-पु. प्यादा, दूत- 
प्यार-पु. प्रेम, हया नांवाचें झाड. 
प्यारा-वि. आवडता, चांगला. 

प्याला-पु. पेला, वाटी. 
प्यास-स्त्री. तहान, प्रबल इच्छा. 
प्यासा-वि. तहानेलेला. 
प्यो-पु. पति, स्वामी. 
प्योसर-पु. खरवस. 
प्योसार-पु. माहेर. 
प्योर-पु. प्रियतम, पति. 
प्रकट-वि. उघड, स्पष्ट, जाहीर, उत्पन्न. 

प्रकरण-पु. विषय, खाते, मथढ्का, प्रकरण, 
ग्रंथभाग, संधि, समय, बाब, प्रस्तावना, 
संबंध, कल्पित कथानक असलेलें नाटक, 

प्रकार-स्त्री. घेर.--पु. भेद, सादृइय. | साधन. 
प्रकाह-पु. ज्योति प्रभटीकरण, प्रसिद्धि, 

: ऊन, ग्रंथाचा भाग--वि. चकचकीत- 



अ्रकाश्य 

भ्रकाश्य-वि. प्रकाशित करण्याजोगें.-अ. 
स्पष्टपर्णें, उघड. [ प्रसिद्ध करणें. 

प्रकाशन-पु. उधड करणें, उजेड करणें, 
भ्रकीर्ण-वि. विस्तृत. 
अक्ृत-वि. महत्त्वाचे, चालू, प्रस्तुत, खरा, 

यथार्थ, ज्याच्यांत कांहींच फरक 
झालेला नाहीं असें. 

अकृति-स्त्री. निसर्ग, स्वभाव, मूल्ठधर्म, 
आकाश, शरीर, वंश, मूव्ठकारण, योनि, 
उत्पत्ति हेतु, विश्वाचें आदि कारण, 
ब्रह्म, परमात्मा, शब्दाचें मूल! रूप, 
माया, अविद्या, नमूना, कित्ता, प्रकार, 
स्वरूप, ( सत्व, रज, वतम यांची ) 
साम्यावस्था, योनि, स्वास्थ्य, जीवन, 
सर्व॑ अंगांनीं परिपूर्ण, वासना, 
संस्कार, शिश्न, आई, दारीरा- 
वस्था, गुणक, प्रधान, मंत्री, प्रजा, 
राज्याची सात अंगें (जसें-स्वामी, 
अमात्य, सुहृत, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सन्य ), 
राजसमूह, पंचमहाभूतें, शिल्पकार, 
मूछतत्त्वें (मन, बुद्धि, अहंकार). 

अक्ृष्ठ-वि. लांब, दूरचें, मुख्य, श्रेष्ठ, 
अगट-वि. पाहा प्रकट. [अतिशय- 
अगठना-क्रि. अ. उचड होणें, स्पष्ट होणें, 

जाहीर होणें. 
प्रगल्भ्बू-वि. निश्चयी, धीट, प्रसंगावधानी, 

हजरजबाबी, प्रौढ, चतुर, प्रतिभाशाली. 
अधोर-वि. फार कठिण. 
प्रचंड-वि. जोराचें, अति उष्ण, भयंकर, 

कठिण,असह्च, मोठा, खबतछलेला,उत्कट 

प्रचछत-पु. प्रचार. [गुणी, धीट, प्रतापी. 
प्रचलित-वि. चाल. 
अचार-पु. चाल, रीति, प्रादुर्भाव, हिंडणें, 

- ३५० - प्रणाव 

प्रवास, रस्ता, मार्ग, बतेन, वागणूक, 
उपचार, प्रसार, प्रवेश, भक्षण, करण 
संचार, गति. 

प्रचारना-क्रि. स. प्रचार करणें, लकूकारणें. 
प्रच्छक्ष-वि. झांकलेला, लपलेला, गूढ़, 

अप्रकट, गुप्त.-पु. गुप्तद्वार, खिडको. 
प्रजंत-अ. पर्यत. 
प्रजरना--क्रि. अ. जछगणें, 
प्रजा-स्त्री. संतति, राज्यांतील लोक, वंशज. 
प्रजातंत्र-सत्री. लोकसत्ता, लोकशाही- 

प्रजापति-पु. ब्रह्मदेव, सुष्टिकर्ता, राजा, 
बाय, दक्ष, जांवई, विश्वकर्मा, संवत्सर, 
शिस्त, सूर्य, अग्नि, विष्णु. 

प्रजारना-क्रि. स. चांगल्या तच्हेनें जाकणें. 

प्रजासन (प्रजाशन )-पु. साधारण आहार. 
-वि. प्रजेलाच खाणारा- 

प्रजेस (प्रजेश )-पु. दक्ष प्रजापति. 
भप्रण-पु. वाडाचें पान, जुना, प्राचीन, पण, 

निरचय.-स्त्री. संबय. 
प्रणय-पु. स्वीकार, प्रेम, स्नेह, इच्छा, 

मागणें, संगठन, सलूगी, विनंति, विश्वा- 
स, कृपा, मुजरा, नमस्कार, मोक्ष, नेता, 
वाट दाखंबिणें, आणणें, मार्गदर्शन, 
घेऊन जाणें, नेणें, बाहेर नेणें, गाहंपत्य 
कुंडांतील अग्ति पूर्वकडील कुंडांत नेणें, 
संपवर्णे, करणें, तडीस नेणें, लिहिणें, 
रचणें, निवाडा, निर्णय करून देणें 
(शिक्षा). 

प्रणयी-वि. प्रेमत्ठ, अत्युत्युक, परिचयाचा, 
भक्त, शरणागत.-पु. स्नेही, मवरा, 
प्रार्थना, याचना करणारा पुरुष. 

प्रणयिनी-स्त्री. बायकों, रखेली, मैत्रीण. 
प्रणाव-पु. आरोछी, गलबला, ध्वनि, घोष, 
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प्रणाम-पु.नसस्का र. [ विशेष), प्रीतीचा शब्द, 
ब्रणाली, प्रणलिका-स्त्री. रीति, चाल, 

सामुद्रधुनी, सततक्रम, परंपरा, पाट, 
नत्ठ, पन्हल. 

प्रणिधि-पु. गुप्त हेर, दूत, अनुयायी, 
जतन, निगा, अवधान, प्रार्थना, याचना 

प्रतच्छ-वि. प्रत्यक्ष, समोर. 
प्रताप-पु. शौये, बढ्ठ, उष्णता. 
अति-अ. कडें, परत, एक उपसर्ग, प्रत्येकीं. 
अतिकार-पु. सूड, उपाय, विरोध. 
प्रतिकूल-वि. विरुद्ध, [ क्रिया, पडसाद. 
प्रतिध्वनि-स्त्री. प्रतिशब्द, शब्द घुमण्याची 
भ्रतिनिधि-पु. प्रतिमा, प्रतिनिधि, मृर्ति, 

जाभीन, मुख्त्यार. [ चित्र, आरसा. 
प्रतिबिब-पु. मूर्ति, चित्र, पडछाया, प्रतिमा, 
प्रतिबिबवाद-पु. जीव ईश्वराचें प्रतिबिब 

आहे असा वेदांतांतील सिद्धांत: 
प्रतिमा-स्त्री. चित्र, सादुश्य, मूर्ति, प्रति- 

कृति, प्रतिबिब, एक भाषालंकार, 
उपभा, उमटलेली खूण, हत्तीच्या 
सुद्धांमघला भाग. [इलाज. 

प्रतियोग-पु. प्रतिकार, विरोध, अड्थव्ा, 
प्रतियोगिता-स्त्री. चढाओढ, विरोध. 
प्रतियोगी-पु. विरोधी, शत्रु, साहाय्यक, 

हिस्सेदा र, परावलंबी, ज्याचा अभाव 
सांगावयाचा तो, परावलंबी. 

प्रतिलिपि-स्त्री. नवकल (लेखाची ), 
प्रतिवाद-पु. खंडन, विवाद, निषेध. 
प्रतिशोध-पु. सूड. [ अर्थालका र. 
प्रतिषेघष-पु. निषेध, मनाई, खंडन, एक 
प्रतिष्ठा-स्त्री.स्थापना,मान, की ति, सत्का र. 
प्रतिहर-पु. दरवाजा, द्वारपाछ, प्रवेश, 

“- रे५१ - प्रभाग 

वताचें उद्यापन, भेट करविणें, कपट, 
गारुडी, पंचावयव सामाचा चौथा 

प्रतिहारी-स्त्री. द्वारपात्- ( अवयव. 
भप्रतीक-वि. विरुद्ध, मजबूत अवयवांचा. 

-पु. चिन्ह, मुख, आकृति, प्रतिरूष, 
प्रतिमा, अंश. 

प्रतीक्षा-स्त्री. वाट पाहाणे, आशा, आदर, 
क्रपादृष्टि, ब्रतपालन. 

प्रतीत-वि. माहित, प्रसिद्ध, आनंदित, 
प्राप्त, विश्वासलेला, गेलेला, विद्वान, 
सभ्य ज्ञात, सादर. 

प्रतीप-वि.प्रतिकूल घटना, एक अर्थालंकार. 
प्रतोद-पु. चाबुक, पराणी. [तीर रस्ता- 
प्रतोली-स्त्री. गल्ली, किल्याचे द्वार, गांवा- .. 
प्रत्यर्थी-वि. शत्रु, प्रतिवादी. [ पक्षी: 
प्रत्युत्-अ. उलट, इतकेंच नन्हे तर, उलट 
प्रत्यूष-पु. सूर्य, प्रभात, सकाव्ठ, अष्टव्सू 
प्रत्यूह-पु. विध्न, [पैकी एक सूर्य. 
प्रत्येक-वि. एकेक, दरएक. 
प्रथम-वि, पहिला, मुख्य, उत्तम, अति 

प्राचीन, पूर्वीचा, मूव्यचा.-अ. आधों. 
प्रथा-स्त्री. रीत, नियम, ख्याति, कीर्ती. 
प्रद-वि. देणारा, (समासांत ) .-स्त्री. दान. 
प्रदेश-ल-वि. नियम करणारा. -पु. प्रांत, 

अवयव, निर्णय, मार्गदर्शन, दाखबिणें. 
प्रदोष-पु. पाप, उणीव, उल्लंघन, बंड, 

तिन्हीसांज सूर्यानंतरच्या दोनघटिका, 
रात्र, दोष, पाप. 

प्रनत,प्रणत-वि. नम्त्र, कुशल, वक्. 
प्रनय-पु. प्रेम, प्रणय. 
प्रनव-पु. नमस्कार. 
प्रनवना-क्रि. स. प्रणाम करणें. 
प्रनाम-पु. नमस्कार. 



प्रपंच 

प्रपंच-पु. दर्शविणें, विस्तार, स्पष्टीकरण, 

पाल्हाछ, ढीग, माया, अविद्या, वैविध्य, 

आम, उलटपणा, विपर्यास, देखावा, 

सृष्टि, विस्तार, भांडण, ढोंग, कपट. 

प्रपात-पु. धबधवा, डोंगराचा कडा, पतन, 
त्तीर, तट, झरा, हल्ला. 

प्रबंध-पु. बंधन, अखंडपणा, रचना, (नाटक 
काव्य इ.) निबंध, लेख, उपाय, योजना, 
व्यवस्था, बांधण्याची दोरी. 

प्रबंधकल्पना-स्त्री. थोड्याशा सत्यकर्थेत 
कल्पित गोष्टींची भर घालून लिहि- 
छेला निबंध. [-पु. पल्लव, अंकुर. 

प्रबछ-वि. बत्ठकट, जोराचें, घोर, पुष्कल्ठ: 

प्रबा (बा ) ल-पु. प्रवाल्ू, नवाअंकुर, कोंवढें 

पान, पोवढें, वीणादंड.-पु. शिष्य, पशु. 

प्रबोध-पु. ज्ञान, उपदेश, जाग, पूर्ण बोध, 

सांत्वना, सूचना. [ करणें, शिकविणें. 

प्रबोधना-क्रि. स. झोंपेंतून जागें करणें,सचेत 

प्रभंजन-वि. विनाशक.-पु. वारा, तोडफोड. 

प्रभा-स्त्री. प्रकाश, कुबेर नगरी, मंदाकिनी 

वृत्त, सूर्याची एक पत्नी. 

प्रभाउ-पु. पहा प्रभाव ' 

प्रभाव-पु. तेज, सामथ्यें, पराक्रम, ऐश्वये, 
देवीशक्ति, स्वभाव, शांति, विस्तार, 
भाहात्म्य, उद्भव, निग्नहानुग्रह, शक्ति. 

प्रभु-पु. अधिपति, स्वामी, ईश्वर, मालक, 
पारा. -वि. बलवान, समर्थ, अविनाशी. 

प्रभूत-पु. पंचमूतें.-वि. उत्पन्न,उद्भूत,प्रचुर. 

प्रमाण-वि. प्रमाणित,योग्य, संत्यवादी.-अ. 
पयंत.-पु.निर्णायक, यथार्य ज्ञान, यथार्थ 
ज्ञानाचें साधन, मुदत, ठराव, भ्रमार्णे 
03 2 कं मध्य, विलंबित ),भांडवल, मुहर 

तील पहिली संख्या, उंची, हेतु 

“ रै५२ - प्रयोजन 

कारण स्थान दर्जा, कोटि, ज्ञाता, 
“7 फ् दंत सस्मण ]__ कारण समान दर्जा, कोटि

, गाता, बास्त्, 

पुरावा, आदर, आधार, माप, आकार, 

लांबीरुंदी, सीमा. 

प्रमाणपत्न-पु. सर्टिफिकेट, सनद, दाखला. 

प्रमाणिक-वि. सप्रमाण बोलणारा, प्रामा- 

प्रमाणित-वि. शाबित, सिंध... णिक. 

प्रमाद-ढु-पु. झिंगणें, मूर्च्छा, चूक, दुर्देव, 

अंतःकरणाची दुर्बलता, बेसावधपणा. 

प्रमादी-वि, अपराधी, चूक करणारा.- 

प्रसान-पु. पहा प्रमाण 

प्रमानना-क्रि. स. प्रमाण मानें. 

प्रमित-वि. मापाचें थोडें, अल्प, परिमित, 

निश्चित, सिद्ध केलेलें, 

प्रमुख-वि. मुख्य, श्रेष्ठ, उत्तम, प्रतिष्ठित. 

-अ. इत्यादि, वगैरे. [ साठे साल. 

प्रमोद-पु. आनंद, सुख, उम्रवास, सुवास, 
प्रयंक, पर्यक-पु. पलंग, पालखी, जेठा, 

प्रयंत, पर्यत-अ. पर्यत,..[ वीरासन, 
प्रयत्न-पु. श्रम, दीर्घोद्योग, कष्ट, त्रास, 

दक्षता, काब्ठजी, प्रयत्न, प्राण्यांची 
क्रिया, वर्ण, उच्चारांत होणारी क्रिया. 

प्रयुकत-वि. सम्मीलित, खूप उपयोगांत 
आणलेला, प्रेरित, निश्पन्न झालेलें, 

युक्त, सहित,ध्यानशील, उसना दिलेला, 

आटोपज्ञीर, धट--पु. कारण: 

प्रयोग-पु. वापरणें (शब्द), फेकर्णे, अनु- 
ष्ठान, विधि, संस्कार, उद्योग,आआरंभ, 

युक्ति, कारस्थान, उपाय (साम, दा- 
दामादि), मुहल, प्रेरणा, योजना, आज्ना, 
व्याजबट्टा वगैरे साधन, व्यवहार, अंम- 

लबजावणी, अभिनय, पद्धत, निदर्शन. 

प्रयोजन-पु. काम, हेतु, उपयोग, कार्म, 
वापरणें, जरूर, उद्देश, साध्य, साधन. 
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प्रशेहण-पु. आरोहण, उगवर्े. 
प्ररंब-वि. चेंगट, कांबच खांब, लोंबणारें, 

उंच, पढ़ें ह-अमहक टांगलेला, निधघालेला. 
-पु. छोंबणें, आलंबन, मोड, लतांकुर, 
शाखा, स्त्रीस्तन, कंठमाला, कथील, 

प्ररंबन-पु. आधार. [ कांकडी. 
प्रलय-वि. प्रलय संबंधी.-पु. नाश, संहार, 

मूर्छा, जगाचा अंत, मृत्यु, महामारी, 
दुष्कात् इत्या दिनें राष्ट्रहानि, छूय, ऐक्य. 

प्रलाप-पु. बडबड, निरथेक बडबड. 
प्रलेप-पु. लेप, पोटीस, उठी, गिलावा. 
प्रव्षण-पु. एका पर्व॑ताचें नांव, पाउस. 
प्रवाव-पु. वदंता, जनापवाद, बोलणें मिष, 
प्रवान-पु. पाहा प्रमाण". दितकथा. 
प्रवास-पु. परदेशवास, विदेश. 
प्रवाह-पु. प्रवाह, ओघ, अखंडपणा. 
प्रविषना-क्रि. अ. धुसणें. 
प्रबिस-पु. पाहा ' प्रवेश '. 
प्रवीण, प्रजीन-वि. कुशल, हुशार. [बलिष्ठ, 
भ्रवीर-पु. श्रेष्ठ नर, श्र योद्धा.-वि. श्रेष्ठ, 
प्रवत्ति-स्त्री. प्रवाह, उत्पत्ति, आरंभ, कल, 

बर्तन, कतंव्य, उद्योग, प्रचार, बातमी, 
हालचाल, व्यवहार. 

प्रवेश-पु. घुसणें, गति, एखाद्या विषयाची 
माहिती, रीघ, दार, मार्ग, वेश्यास्थल, 
आकलन. मित्ण्याकरितां दिलेला पैसा. 

प्रवेशिका-स्त्री. प्रवेश पत्रिका, प्रवेश 
प्रवेस-पु. पाहा प्रवेश '. 
प्रश्नज्जा-स्त्री. संन्यास. 
प्रशंसा-स्त्री. स्तुति, वर्णन, प्रशंसा, 
प्रशंसक-पु. खुशामत करणारा,स्तुति पाठक. 
प्रशस्ति-स्त्री. स्तुति. 
प्रदाशाखा-स्त्री. लहान फांदी, डहात्ठी. 
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प्रशव-पु. प्रशन, विचारण्यात्री ग्रोष्ट, 
वितारण्याचा विषय, एक उपलिधषद 

प्रसंग-पु. संबंध, संगति, निष्ठा, ९ 389९ या, 
आसक्ति, चटक, नाद, विषय (चर्चेचा ), 
निमित्त, अवसर, समय, गोष्ट घडणें, 
संभव, अनुमान, व्याप्ति, शिरकाव, 
निवेश, आरंभ, उपक्रम, मन आसक््त 
करणान्या गोष्टी (गाणें, बजावणें इ. ), 
प्रस्तावना, मुख्य कार्य करीत असतां 
सहज अन्य कार्य साधणें (होणें), 
प्राप्ति, आपत्ति, लागू पड़णें, 

प्रसंगेन, प्रसंगात्ू-अ. मुदें, संबंधानें, सहजीं, 
जातां जातां. [ कीति. 

प्रसंसा-स्त्री. स्तुति, गुणवर्णन, वर्णन, 
प्रसन्न-वि. प्रफुल्ल, अनुकूल, संतुष्ट, स्वच्छ, 

उधड (अर्थ), बिनचूक.-स्त्री. सुरा, 
द्राक्षमद्य. 

प्रसव-पु. जन्म, उत्पत्ति, बाल्ंत होणें, 

अपत्य, संतत्ति, जन्मस्थान, उत्पत्ति- 
कारक, फूल, मोहार, फत्ठ, परिणाम, 
कुल, सोमरस काढणें, यज्ञ. 

प्रसाव-पु. प्रसन्नता, कृपा, नेवेद्य, प्रसाद, 
भोजन, शांति, स्वास्थ्य, निर्मेलता, 
स्पष्टार्थता, सुबोधता, देव किवा गुरू 
यांचा भुक्तावशेय, बक्षिस, कल्याण, 

प्रसार, प्रसारण-पु. विस्तार, संचार, गमन, 
प्रसरण, शत्रूस वेढणें. 

प्रसिद्ध-वि. प्रस्यात, विभूषित, उत्तम. 
प्रसिद्धि-स्त्री, ख्याति, भूषण, सिद्धि, उत्तम 
प्रसीद-कृपा करा. [ सिद्धि. 
प्रसुत-वि.उत्पन्न झालेलें, प्रसवणारें.-स्त्री, 

बाल्ंतीण.--पु. बाकंतरोग, फूल. 
प्रसुल्ि-स्त्री. बाठंतवण, जन्म, कारण, 
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उद्भव, उत्पादितवस्तु, उत्पादक, आई. 
असेक-पु. प्रोक्षण, गछणें, सिचन,स्नाव, पीछ, 
भ्रसेक-पु. घाम. [ कफ रोग, वांति, लाक्ू. 
प्रस्तर-पु. दगड, थर, बिछाना, विस्तार, 

शय्या(पल्लव, पुष्प इ. नीं रचित ) ,सपाट 
जागा, दर्भमुष्टि,दर्भदाय्या,प्रकरण, भाग. 

प्रस्ताव-पु. प्रकरण, अवसर, ठराव, चर्चा, 
प्रसंग, विषय, परिचय, आरंभ, प्रस्ता- 
बना, उल्लेख. [ वना. 

भ्रस्तावना-स्त्री. आरंभ, उपोद्घात, प्रस्ता- 
अस्तुत-वि. स्तुत्य, उपस्थित, सांग्रितलेला, 

तयार, सज्ज, घडलेलें, चाल, आतांचें, 
अपेक्षित, प्रकरण प्राप्त, संपादित, प्रसिद्ध 
केलेला.-पु. विषय ( बोलण्याचा, 
चर्चेचा ), वर्ण्यंवस्तु, उपमेय, अंगीकृत- 
कार्य, प्रसंग, समय 

अस्थान-पु. पाठविणें, सैन्याचे कूच, यात्रा, 
रवानगी, मार्ग, धर्मपंथ, संन्यास धर्म, 

प्रहरी-पु. पहारेकरी, घडच्ाव्ठजी. [मृत्यु 
ब्रहछाद-पु. प्रहराद. [चेतना, कामोद्दीपन 
भ्रहषे-पु. आनंद, अत्यानंद, शिस्ताची 
प्रहार-पु. आघात, मारणें, ताडन करणें, 

तडाखा, युद्ध 
ब्राकृत-वि. अडाणी, क्षुल्लकक, मूकचा, 

स्वभावसिद्ध, सामान्य, नेहमींचा, 
भौतिक, मायेपासून झालेलें, माया 
प्रवर्तेक.- पु. नीच मनुष्य, संस्क्रतोत्पन्न 
एक प्राचीन भारतीय भाषा, यज्ञ विशेष. 

आकृतिक-वि. स्वाभाविक, स्वभावसिद्ध, 
मायावी. [ यांमधील प्रदेश. 

प्राच्नी-स्त्री. पू्वंदिशा, पृज्य व पूजक 
भाचोन-वि. जुने, पूर्वेकडील, पूर्वकालचा, 

पूर्वेचा, वृद्ध.-पु. तट, कुंपण, पूर्वेकड्चा 

- हे५४- प्रियवादिनि 

प्रदेश.-स्त्री. पहाडमूल्ठ. 
प्राचीर-पु. तट, कुंपण 
प्राण-पु. जीव, प्राणवायु, शक्ति, श्वास 

बायु, अत्यंत आवडता, ब्रह्मा, विष्णु 
अग्नि, बल, जीवात्मा, परमात्मा 

इन्द्रिय, घाणेंद्रिय, अन्न, कवित्वशक्ति, 
काव्यरस, रकक््त्याबोछू, जगणें. 
प्राण उड़ जाना-धाबरणें, व्याकुछ होणें. 
प्राणका गाहक, प्राणका प्यासा-जीव 

घ्यावयास उठलेला. 

प्राणोंका मुंहहो आना-प्राण कंठाशी  येणें. 
(किसीपर ) प्राण देना-दुसन्यासाठीं जीव 
प्राण प्लेरू उड़ जाना-प्राण जाणें. [टाकणें. 

प्राण फू कना-नवीन उत्साह उत्पन्न करणें. 
प्रात-अ. सकाछीं.--पु. सकाछ- 
प्रान्त-पु. प्रांत, भाग, सीमा, किनारा, 
प्रान्तीय-वि. प्रांताचा. [ दिशा, शेवट, अग्न. 
प्रान-पु. पाहा प्राण. 

प्रामाणिक-वि. प्रमाणपूर्ण, शास्त्रसिद्ध, 
माननीय.-पु. सत्य, तकंश्ास्त्री, व्यापा- 
रादि उद्योगांत मुख्य पंडित. 

प्रापद्वीप-पु. द्वीपकल्प. 
प्रायः-वि. गमन, संन्यासपूर्वकं आमरणान्त 

भोजन त्याग, वैपुल्य, वयोवस्था (बाल, 
युवा इ.), मृत्यु. 

प्रारंभ-पु. आरंभलेलें कार्य, आरंभ, आदि. 
प्राथेना-स्त्री. विनंति, इच्छा, याचना. 

नक्तिं, स. विनंति करणें. 
प्रा्थनापत्र-पु. विनंतिपतन्र, अजे. 
प्रार्थो-वि. प्राथंना करणारा, याचक. 
प्रावुट-पु. वर्षाकऋतु. [प्रिय असणारा. 
प्रियतम-पु. पत्ति, स्वामी.-वि. प्राणापेक्षां 
प्रियवादिनि-स्त्री. मघुर वचन बोलणारी. 
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प्रीत-वि. संतुष्ट, आनंदित, कृपाढ्ु, प्रीति- 
प्रीत्म-पु. अतिप्रिय, प्रियतम, पति. [ युक्त. 
प्रीति-स्त्री. कृपा, प्रसन्नता, प्रेमसुख, आनंद, 

संतोष, आवड, उत्कंठा, मदनाची एक 
प्रीतिभोज-पु. मेजबानी, जेवणावत्ठ. [स्त्री. 

प्रेत-वि. मृत.-पु. भूत, पिशाक््च, नरकवास 
भोगणारा प्राणी, पितर. 

प्रेमी-पु. प्रेम करणारा, आसकक्त, 
प्रेरक-पु. प्रेरणा करणारा, पाठविणारा. 
प्रेरणा-स्त्री. फेकणें, प्रयत्न, उत्तेजन, जीर, 
प्रेरता-स्त्री. पाहा प्रेरणा '.. [ जावेश. 

प्रेरित-वि. पाठविलेला.-पु. दूत, 
प्रेबक-पु. पाठविणारा. 
प्रेक्षा-स्त्री. पाहणें, दुष्टि, देखावा, शोभा, 

खेढ, तमाशा, मागला पुढला विचार, 
फांदी, बुद्धि, ज्ञान, मनन, नृत्य. 

प्रेक्ञागहू, प्रेक्षागार-पु. नाटकगृह, सभा- 
प्रोक्क्त-वि. प्रसिद्ध- [ स्थान. 
प्रोत-वि,. शिवलेलें, ठाका मारलेलें, 

ओंबलेलें, शिरकवलेलें.-पु.. कापड, 
उभे भरलेलें (यूत ), गुंफलेलें, वेधलेला, 

प्रोपोगेंडा-पु. प्रचा रकार्य. [ कोंदण केलेला. 
प्रौढ--वि. प्रफुल्लित, पूर्ण बाढलेलें, पोक्त, 

वयोवृद्ध, दाट, घन, धीट, गविष्ट, 
जोराचा, दांडगा,विवाहित, पूर्ण, व्याप्त, 
वादग्रस्त, व्यग्र, वर उचललेलें, 

प्रौढा-स्त्री. निर्भीड स्त्री, नायिकाभेद, 
३० ते ५० वर्षाची स्त्री. 

प्लक्ष-वि. तरंगणा रा.-पु. पोहणें, पूर, उडी, 
बुडी, ताफा (पोहन जाण्याचा ), नौका, 
होडी, बेडुक, वानर, मेंढा, पाण्यावर 
तरणारा पक्षी (हंस, सारस, पाणकोंबडा 
इ.) गति, उतरण, शत्रु, मत्स्य धरण्याचें 

#« दे दुपु -« फक्किकां 

बांबूच्या कांबीचें जाछें, चांडाल, 
उत्तम शिल्पी, प्लत स्वर, पाठविणें, 
प्रेषण, सुवासिक तृण, नागरमोथा. 

प्लवग, प्लवंग, प्लवंगस-पु. वानर, बेडूक. 
प्लाव-पु. उडी, गाकून घेणें, कांठोकांठ 

भरणे, बुडवण्े. [ दीर्ष, मोठा (स्वर). 
प्लाबित-वि. भिजवलेलें, व्याप्त, पूर्ण, 
प्लुत-वि. पूर्ण, व्याप्त.-पु. तीन मात्रेचा 

स्वर,उडी,स्तान,धोड्याची चौकी, चाल. 

[फ) 
फंक-स्त्री. फोड (फढ्ाची ). 
फंका-पु. फक्की, तुकडा- 
फंकी-स्त्री. फांकण्याचें औषध, फकक्की.- 
फंग, फग-पु. फांस, बंधन, अनुराग. [ दुःख. 
फंद-पु. बंधन, फांस, जाल्ें, कपट, रहस्य, 
फंदवार-वि. जाछें पसरणारा, पारघी. 
फेंदना-क्रि, अ. उल्लंघिणें, जाल्घांत 
फंदा-पु. जाछें, पाश, बंध, दुःख. [ अडकर्णे. 
फंदा लगाना-जाढें पसरणें.[विणें, गुंतविणें. 
फेंदाना-क्रि. स. जाछचांत अडकविणें, फस- 
फेफाना-कि. अ. चांचरणें. 
फेंसना-क्रि. अ. अडकणें, गुंतणें, जाछधभांत 

फसणें, सांपडणें. [ पकडणें, फसवबिणें. 
फेंसाना-क्रि. स. अडकविणें, जाल्वबांत 
फँंसिहारा-वि. जाक्॒बांत पकडणारा- 
फक-वि. पांढरा, स्वच्छ, फिकट. 
(रंग) फूक पड़ना या हो जाना-धावरणें, 

चेहरा फटफटीत पडणें. 
फकत-अ. फकक्त, केवल्ठ, मात्र. 
फुक्कोर-पु. भिक्षुक, साधु, निर्घन मनुष्य. 
फुक्कीरी-स्त्री. साधुत्व, कंगाली. 
फक््कड़-वि. बेपर्वा, मस्त, भिकारी. [गिसी. 
फक्किका-स्त्री. कूट प्रदन, कोड, फसवे- 



आफ 

कुक-पु. देन्य, दारिद्र, साधुत्व, अल्प- 
फछ्र-फहा-पु. गये, मान. [संतोषीपणा. 
फ्गुआ-पु. होछी, शिमगा, फाल्गुन म हिन्यां- 

तील छलोकांचा उल्हास, फाल्गुन महि- 
न््यांत गाइलें जाणारें अश्लील गीत. 

कयुआर खेलना अथवा मनाना-होछी च्या 
उत्सवांत रंग व गुलाल उचढछणें. 

फगूनहट-स्त्री. फाल्गुनांत वाहणारा सोसा- 
ट्याचा वारा. 

फजफचाना-क्रि. अ. उमाह्हा येणें. 
फजर--्त्री. सकाछ, पहाट. 
फजरलू फक््ल-पु. अनुग्रह, आधिक्य, वेपुल्य. 
फजा-स्त्री. खुलें मैदान, शोभा. 
फश्ीसत-स्त्री. श्रेष्ठत्व, मोठेपणा, चांगुल- 

पणा, सद्दर्तन. [श्रेष्ठता संपादन करणें. 
फज्ञोलतकी पगड़ी बाधना-विद्वत्ता किया 
फज्ञीहत-स्त्री. फजिती, बदनामी, दु्देशा. 
फज़ूल-वि. निरथंक, जरुरीपेक्षां अधिक. 
फज्ूल खर्च-वि. उघव्ठथा, अपव्ययी. 
फटक-पु. स्फटिक.--अ. झटकन, ताबडतोब.- 
फटकन-स्त्री. धान््य पाखडल्यावर बाहेर 

पडणारा भुसा, कोंडा- 

फटकना-क्रि.स. आपटणें, झटकणें, हातपाय 
आपटरणें, धान्य पाखडणें.-क्रि. अ. जाणें, 
पोहोंचणें, दूर होगें, तडफडणें, हातपाय 
आपटणें, श्रम करणें. 

कटकर-पु. पिजण, ती रस कविता, फाटक. 
फटकार-स्त्री. धिक््कार, झिडकार, घुडका- 

वणी. 
कटकारना-क्रि. स. धिक्कारणें, दरडा- 

वर्णे, फटकारणें, कपडे जोरानें आपटून 
फटन-स्त्री. चीर. [घुणें, छाभ बेणें. 
फटना-क्रि. अ. फाटणें, दुभंगणें, पृथक 

“ ३५६ - झ्दू्ह 

होणें, वेगछें होणें, नावणें, 
(छाती ) फटना-अत्यंत दुःख होणें. 
(दिल) फटना-विरक्ति होणें. 
फट प्रड़ना-अचानक समोर येणें. 
फटफटाना-क़ि. स. व्यर्थ बडबड करणें, 

हातपाय आपटणें, फटफट छाब्द करणें, 
इकडे तिकडे टक्कर मारणें. [ फाटका. 

फटा-पु. भेंग, फट. -वि. फाटलेला, जीणें, 
फटिक-पु. स्फटिक, संगमरवरी दगड. 
फटेह्ाल-वि. गरीब, दरिद्वी. [कैलेली काठी. 
फर्ट्टा-पु. भेग, चीर, फट, बांबू चिरून 
फड़-पु. जुगारांत लावलेला डाव, जुगारा- 

चा अड्डा, पक्ष, दल, दुकानाची खरेदी 
विक्रीची जागा- 

फड़क, फड़कन-स्त्री. फुरफुरणें. [फुरफुरणें. 
फड़कना-क्रि. अ. फंडकणें, उडणें, स्फुरणें, 
(बोटीबोटी ) फड़कना, (रगरग) फड़कना 

-अत्यंत उत्सुक होणें, उतावढे होणें. 

फड़काना-क्रि. स. फडकविणें, हलविणें, 
फड़फड़ाना-कि. स. फडफडविणें, व्यर्थ 

बडबड करणें, हातपाय आपठणें. 

फड़बाज-पु. जुगार खेक॒विणारा, दुस- 
न्यांना जुगार खेद्ञवयास लावणारा- 

फतबा-पु. मुसलमानी पधर्मशास्त्राप्रमाणें 
एकाला कृत्याबदहलू मौलवीनें दिलेला 
निर्णय, दर्माज्ञा. 

फत (ते ) ह-स्त्री. विजय, सफलता. 
फतहनामा-परु. विजयपत्र. 
फर्तिगा-पु. पतंग (किडा). 
फ़तोल सोचज्च-पलिता, दीपमात्ठ. 
फ़त्र-पु. विकार, बिधाड, न्कसान, बाधा, 
फ़लूरिया-वि. उपद्रवी, विध्नसंतोषी .|विध्न. 
फतूह-स्त्री. विजय, लऊढाई किवा छूट 



फहूही 

यांमध्यें मिछालेलें घन 
फतूही-स्त्री. बिन वाह्थांचा शदरा, 

सढाईत किया लुटींत मित्ठालेलें धन. 
फश्कना--क्रि. आ. फदफद आवाज करणें, 

टुण दुण उडचा मारणें. 
फन-पु. हुन्नर, हस्तकौशल्य, गुण, वैशि- 
फसकार-पु. फ्त्कार,  [ ष्टथ, विद्या. 
फनगा-पु. पतंग (किडा). 
कवा-स्त्री. नायनाट, निःपात. [वस्था. 

फना फो अल्लाह-पु. फकिराची ध्याना- 
फ़नि-ली, फर्निग-ब-पु. फर्णींद्र, नाग. 
फ़्ीस-पु. सर्पराज. 
फ़नून-पु. 'फन' चें बहुवचन- 
कनूस-पु. कंदील, झुंबर. 

-स्त्री. पाचर. 
फू दी-स्त्री. बुरशी, नाडी (बंद). 
फफोला-पु. फोड. 
(दिलके) फफोले फोड़ना-राग काढणें. 
फबकना-क्रि. अ. फुगणें, जाड होणें. 
फबती-स्त्री. उपहास, समयानुकूलता, 

टोमणा, शोभा. 
फबती उड़ाना-हंसें करणें, उपहास करणें. 

फबती कहना-टोंचून बोलएणें. 
फबतीयों कसना-टोमणे मारणें. 
फबना-कि. अ. शोभा देणें, खुलणें. 
फबाना-क्रि. स. शोभिवंत करणें, सजविएणें. 
कबि-स्त्री. शोभा, सौंदर्य. 
फीला-वि. सुंदर, शोभायमान 
फर-पु. सामना, कुस्तीतील डावर्पेंच, 

युद्धक्षेत्र सामनन््याची जागा, बिछाना, 
पात (हत्याराची ) 

फर-पु. शोभा, चमक. ([ कमतरता. 
करक-पु. अंतर, भिन्नता, भेद, परकेषणा, 

फरक होना-धांवपत् होगें, गोंघल मार्जज, 
फरकम-स्त्री. स्फुरण. [ पाछ्र्जे- 
फरकना-क्रि. अ. उचंबलून येणें, स्फुरण 
फरका-पु. गवताचे ऊुप्पर, बांबूच्या काम- 

ट्याची तट्टी 
फरकाना-कि. स. फडकविणें, हालबिणें. 
फरचा-वि. पवित्र, शुद्ध, ठाकठीक 
फरजंद, फर्जद-पु. चिरंजीव, पुत्र, संतान. 
फरज्ी,फर्ज्ो-पु.वजी र.-वि.तकली,बनावटी. 
फरक्षीन-पु. बुद्धिमान, बुद्धिबकांतीरू 

वजीर. [कड्न शह देऊन कैलेली मात 
फरज्ञोनबंद-पु. बुद्धीबढ्ामध्यें वजिरा- 
फरद-स्त्री. पाहा 'फर्दे [ दिवस. 
फरदा-अ. उद्यां.-सत्री. प्रलय. कालचा 

फरना-क्रि. अ. फल येणें.. [ हावभाव. 
फरफंद-पु. डावपेंच, फसवेगिरी, नखरा, 
फरफुंदा-पु. पतंग (किडा). 
फ्रवा-वि. रूठठ 
फ़रमा-पु. जोडा बनविष्याचा लांकडी 

सांचा, छापलेला फॉर्म 
फ़रमाइश-स्त्री. मागणी, हुकूम. 
फ़रमाइशी-वि. सांगून तयार करविलेली 

किवा मागविलेली बस्तु. 
फरमोबरदार-वि. आज्ञाघा रक. 
फरमसान-पु. राजकीय आज्ञापत्र. 
फरमाना-क्रि. स. आज्ञा देणें, हुकूम करणें, 
फ़रमाखा-पु.शासक, राजा. [म्हणणें, सांगणें. 
फ़रवरी-पु. फेब्रवारी महिता. 
फ़रवी-स्त्री. चुरमुरे, लाह्या- 
फ़रश-पु. बैठक, बिछाइत, सपाट जमीन, 
फ़रशबंद-पु. पाहा फरश .. [ फरशी- 
फ़रक्षी-स्त्री. गुडगडी, हुक््का. 
फ़रस-पु. फरशी, कुत्हाड, घोडा. 



फरता 

से कुदल्, 
फ़रसूदा-वि. फार जुना व निरुपयोगी 
. थकलेला, दुर्देशाग्रस्त 
फ़रहेग-स्त्री. बुद्धिमत्ता, शब्दकोद. 
फ़रह, फ़रहत-स्त्री. आनंद. -वि. प्रसन्न, 
फर हरना-क्रि. अ. फडफडणें, फडकणें. 
फरहूरा-पु. झेंडा, पताकाचें कापड, सुकत 

चाललेली जखम.-वि. शुद्ध, वेगवेगढ्ठे, 
फरहो-वि. प्रसन्न. [ प्रसन्न, विकसित 
फ़रहाद-पु. दिरी नामक राजकन्येवर 

प्रेम करणारा इराणचा एक प्रसिद्ध 
शिल्पकार, शिल्पकार 

फ़राख-वि. विस्तृत, लांबरुंद. 
फ़राखी-स्त्री. लांबीरुंदी, विस्तार, संपन्नता. 
फ़रागत-स्त्री. सुटका, बेफिकिरी, स्वस्थता, 

मलत्याग- 
फ़रामोश-वि. विसरलेला, विस्तृत. 
फ़रामोश करना-क्रि. स. विसरणें. 
फ़रार-पु. पक्क काढणें-वि. पतालेला.- 
फ़रारी-वि. पत्दन जाणारा, पव्ठालेला. 
फ़रासीस-पु. फ्रांस देश, फ्रेंच माणूस. 
फ़रासीसी-वि. फ्रांस देशाचा रहिवासी, 
फ़राहम-अ. एकत्र. [ फ्रेंच. 
फ़राहमी-स्त्री. संग्रह. 
फ़रियाद-स्त्री. फिर्याद, तक्रार, गार्हाणें, 

मदतीकरितां हांक, विनंती, प्रार्थना. 

क़रियादी-वि. तक्रार करणारा, फिर्याद 
करणारा,मदतीकरितां प्रार्थना करणारा. 

करियाना-क्रि. स. निवडणें, नीट करणें 
(धान्य ), निकाल करणें, निवाडा देणें. 
-क्रि. अ. ठरणें, वेगढ्ें होगें. 

फ़रिवता-पु. देवदूत. [ नांगराचा फाल- 
क़री-स्न्री. लहान ढाल, ग़ाडीचा आंस, 

फरशिखावा 

फ़रीक-पु. विवेकी, विचारी, समूह, झुंड, 
' बादी किवा प्रतिवादी पक्ष, प्रतिपक्षी 
फ़रीक़सानी-पु. प्रतिवादी. [ विरोधी 
फ़रही-स्त्री. चुरमुरे, लहान फावडें, रवी. 
फ़रेफ्ता-वि. आसक्त, मोहित, फसणारा, 

फसवणूक झालेला. [ धूतेता. 
फ़रेब-पु. कपट, लबाडी, फसवणूक, 
फ़रेबी-वि. कपटी, अप्रामाणिक, लुच्चा. 
फ़रो-अ. खालीं.--वि. नीच, शांत, ताब्यांत 
कफ़रोछ्त-स्त्री. विक्री. [ आलेला. 
फ़रोग्र-पु. ज्योति, प्रकाश, आभा, कांति, 

उत्कष, उन्नति. [टाछू, चूक, कमतरता. 
फरो गुज्ञाइत-स्त्री. उपेक्षा, दु्लेक्ष, टाला- 
फ़रोद-अ. खालीं.-पु. मुक्काम- 
फ़रोश-पु. विक्रेता, विक्री करणारा. 
फ़रोशी-स्त्री. विक्री. 
फ़क-पु. फरक. [गृहीत, मानलेलें. 
फ़ज्ञं-स्त्री. संधि, योनि. -पु. कर्तव्य, -बि. 
फ़र्ज़ करना-क्रि. स. गृहात धरणें, कर्तव्य 
फ़र्जंद-पु. संतति, पुत्र. [ करणें. 
फज्ञंदी-स्त्री. पुत्रत्व. [करणें. 
कुज्ञंदीमें लेना-क्रि. स. दत्तक घेणें, जांवई 
फर्ज्ञो-विं. कल्पित, नाममात्र, बनावटी, 

नकली, सत्ताहीन. 
छर्द-स्त्री. धोतर किवा वस्त्राचें एक पान, 

पदर, कागद किवा कपड्याचा तुकडा, 
सूची, कवितेंतील एक पद, एक व्यक्ति, 
एक प्रकारचा पक्षी.-वि. एकटा, एक. 

फर्राटा-पु. वेग, चपलता. 
फर्रार-वि. फार जलूद पलणारा. 

फूर्राश-पु. तंबू ठोकणारा, बैठक साफ 
करणारा व घालणारा नोकर, नोकर. 

फर्राशलाना-पु. फरासखाना, बडधा माण- 



फररणख 
* बस, 

साबे तंबु इत्यादि सामान ठेवण्याची 
फररुख-वि. सुंदर, शुभ. जिागा. 
फर्हो-पु. बिछाना, फरशी, चांदणें. 
फर्शी-स्त्री. पाहा ' फरशी ". [नमस्कार. 
फर्शी सलाम-जमिनीपर्यत वाकून केलेला 
फर्लुंक-पु. उडी. 
फल-पु. फल्ठ, परिणाम, निकाल, गुण, 

प्रभाव, नांगराचा फाल- 
फलूक-पु. फछा, चादर, पान, पृष्ठ, 
फलूक-पु. आकाश. [तल्हात. 
फलकना-क्रि. अ. फडफडणें, फडकंणें. 
फलका-पु. फोड. 
फलूत:-अ. यासाटीं, तात्पर्य. [नि३चय. 
फ़लदान-पु. साखरपुड्याचा विधि, वाझू- 
फलना-क्रि. अ. सफल होणें, फढ्ठ येणें, फछ- 

फछणें. [वंशवुद्धी होणें, पुटकुछ्ा येणें. 
फलना फूलता-सुखी आणि संपन्न होणें, 
फलाी, फलाना-वि. फलाणा, अमका. 

फरलोगना-क्रि. अ. उडी मारणें. 
फराकत-स्त्री. गरीबी, कष्ट. 
फलातु-पु. ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लेटो. 
फलाली (ले)न-पु. लोकरीचें कापड,फ्लेनेल. 
फलासिफ़ा-पु. फिलासफी, विज्ञान, दर्शन- 

शास्त्र. [उत्तमता. 
फलाह-स्त्री. सफलता, सुख, परोपकार, 
फुलाहत-स्त्री. शेतकी, शेतीवाडी. 
फलाहार-पु. फराछ, फढछें खाणें. 
फलित-वि. संपन्न, परिपूर्ण, पिकलेला. 
फली-स्त्री. शेंग. 
फलीता-पु. पलिता, दिवा. 
फरलेंबा-पु. एक प्रकारचें जांभूछ. [णारा- 
फसकड़ा--पु. मांडी.-वि. रछवकर फिसकट- 
फसकना-क्रि,अ. घसरणें, फिसकटरणें, फुटणें. 

“- रै५९ - (घूल) फोकल 

फसड्डी, फिसड्डी-वि, हलका, मामा* 
फसल-स्त्री. ऋतु, हंगाम, पीक. [सलेशा.- 
फसली-वि. हंगामी. -पु. अकबरानें सुर 

केलेली कालगणना, मुलकी, महामारी, 
वर्षमान. [एक शक. 

फ्सलीसन-पु. अकबराने सुरू केडेला 
फसाद-पु. बिधाड, दंगा, बखेडा, उपद्रव, 
फसादी-वि. उपद्रवी, भांडलोर. [बंड. 
फसाना-पु. कल्पित गोष्ट, विवरण. 
फ्साहत-स्त्री. विषयाचें सुंदर वर्णन, 

बक््तृत्वशक्ति. 
फसील-स्त्री. शहरा भोंवतालूचा कोट: 
फसीह-वि. वक््तृत्वशाक्ति असछेला, चांगला' 
फसूं-पु. जादूटोणा, मंत्र. [बकक्ता. ' 
फसू गर-वि. मांतिक. ह 
फसद-स्त्री. दूषित रक्त काढून टाकणप्या- 

साठीं रक्त वाहिनी कापण्याची क्रिया. 
फस्ल-स्त्री. ऋतु, समय, पीक, ग्रंथाचा 

अध्याय किवा प्रकरण, वेगव्ठेपणा, दोन 
बस्तूंतील अंतर दाखविणारी गोष्ट,कपट.' 

फसली-वि.पिकासंबंधी .-पु. महामारी रोग- 
फस्साद-पु. शीर तोडणारा (दृफ्ति रक्त 
फहमाइश-स्त्री. सूचना. [काढण्याकरितां ) - 
फहम-स्त्री. ग्रहणशक्ति, बुद्धि, समजूत- 
फहमीद-स्त्री. समज, अक्कल. 

फहरना-क्रि., अ. फडकणें, फडफडणें. 
फहराना-फडक विणें. 
फहरिस्त-स्त्री. सूचि. 
फ़ह्श-वि. अइलील. 
फहीम्-वि. समजूतदार. 
फोक-स्त्री. फाक, फोड, तुकडा. 
फौकना-क्रि. स. फांकणें, फककी मारून 
(धूल) फोकृना-विपत्ति भोगणें. [बाफें. 



फोब 

जाहें.--स्त्री. उडी. 
फोदना-कि. स. जात्वधांत अडकविणें, उडी 

मारूत ओछांडणें.--क्रि. अ. उडी मारणें. 
फेब पद़ना-एकदम उडी मारणें, सहसा 

कार्मांत पडणें. [ फसविणें. 
फोद भारना-जाढछें पसरविणें, दगा देणें, 
फॉफी-स्त्री.पापुदा,साय, डोछ॒भाचा एकरोग. 

फॉस-स्त्री. पाश, बंधन, जाछें, कुसल, 
 धनुष्यासारखी वाकविलेली बांबूची 
पातकछ कामटी. 

फोस चुभना-कष्ट होणें, कुसक बोंचणें. 
फॉसना-करि. स. जालथांत अडकविणें, 

फशीं पाडणें, फसवृन आपली हुकमत 
चालविएें. [ दूर करणें. 

फौस निकाल देना-कांटा काढणें, दुःख 
फोस रखना-कंदेंत ठेवर्णे, आसक्त करणें. 
फोस लाना-पकड्न आणणें, फसवूत्त पक- 

ड्न आणणें, फसवून बरोबर आणपणें. 
फॉसी-स्त्री. फांशी, जाछें, फांस. 
फोसी चढ़ना-फांशीं जाणें. 
फाका-पु. उपास. 
फाकाकदा-वि. निर्धन, उपासमार होत 

असलेला. . [ बेपर्वा असणारा, मस्त. 
फाकामस्त-वि. उपाशी असून देखील 
फाखत-ता-स्त्री. पारवा, होला. 
फाय-पु. होछीचा सण, शिमगा. 
फाग (यु)न-पु. फाल्यून महिना. 
फाजिल-वि. विद्वान, पंडित, जरुरीपेक्षां 
फाट-पु.भाग, हिस्सा, रुंदी.[अधिक,फाजील. 
फाटक--पु. वेस, कोंडवाडा, भुसा. 
फाटका-पु. सद्ठा. 
फाइना-क्ि. स. फाडणें, कापणें, नासविणें. 

> ३६० «- 

फोष-पू. फांस, जालें, हती धरप्याचें 

फाशिद 

फातिहा-पु. मुसलमातांची प्रार्थता, मृत 
माणसाचे नांवानें दिलेलें दान. 

फानी-वि. नाश परावणारा, नश्वर.. 
फानूस-पु. कंदील, शुंबर. 
फाब-स्त्री. शोभा. 
फाबना-कि. अ. शोभणें, सुंदर दिसलें. 
फाम-पु. वर्ण, रंग. 
फायदेमंद-वि. फायदेशीर, लाभदायक. 
फायछ-वि. काम करणारा.-पु. व्याक- 

फाया-पु. पाहा  फाहा *. [रणांतील कर्ता. 
फारखती-स्त्री. कज्जमुक्त झाल्याबहलूची 
फारस-पु. इराण देश. [ पावती. 
फारसी-स्त्री. इराण देशची भाषा.-वि. 

इराण देशचा. [ मुक्त, स्वतंत्र. 
फारिग-वि. काम करून मोकत्ा झालेला, 
फारियृउलबारलू-वि. सुखी व निर्श्चित. 
फारूक-वि. विवेकी, दुसरे खलिफा हजरत 

उमर यांची पदवी. 
फाल-स्त्री. शकुनविद्या, ज्योतिष. 
फाल-पु. नांगराचा फाछ, शंकर, बत्ठराम, 

महाक्रुंग, भाग, नांगरलेलें शेत, कापसाचें 
वस्त्र, उडी.-स्त्री. कातरलेली सुपारी, 

फालबाधना-उडी मारणें. [ ढलपा. 
फालतू-वि. निरर्थक, जरुरीपेक्षां अधिक. 
फालसई-वि. निकूसर तांबडा रंगाचा. 
फालसा-पु. पिपरीच्या फछासारखें आबट 
फालिज-पु. पक्षघात, अर्घाग वायु. [ फल. 
फालीज-स्त्री. शेत, उपवन. 
फालूदा-पु. शेवयाची खीर, एक पेय. 
फावडा-पु. फाबड़ें, 
फाश-वि. स्पष्ट, उघड झालेला. 
फासला-पु. अंतर, लांबी- [ पाजी. 
फासिद-वि. भांडखोर, चिडलेला, दुष्ट, 



फालिल «० के६१ै- फिल्लि 

फालखिछ-वि. विभक्त करणारा. फिरंग-पु. युरोपांतील एक देश,गरमी (रोचे). 
फ़ालिसा-पु. पाहा फासला'. [दिचा बोढा. | फिरंगी-वि. वुरोपियत,म्रोपमध्यें रहाणारा, 
फाहा-पु. औौषध, अत्तर किया तेल इत्या- यूरोप खंडाचा.--स्त्री.विलायती तछवार. 
फाहिश-वि. दुराचारी, शिव्या देणारा, 

लज्जाजनक. (आचरणाची स्त्री. 
फ़ाहिशा-स्त्री. छिनाल, कुलटा, बाईट 
फ़िकरा-पु. वाक्य, व्यंग, व्याजोक्ति, थाप. 
फ़िकरेबाज-वि. थापेबाज, व्यंग बोलणारा. 
फिकंत-पु. फरीगदगा खेलणारा- 
फिक्का-स्त्री. कुराण. 
फिक-स्त्री. काछजी, लक्ष, उपाय. [ लेला. 
फिकरसंद-वि. चिताग्रस्त, काछ॒जीत अस- 
फिगार-वि. जखमी. 
फिचक्र-पु. मूर््छ आली असतां तोंडांतूत 

येणारा फेस, 
फिट-अ. छि: धिक. [धिक््कार. 
फिटकार-स्त्री. तिरस्कार, शिव्याशाप, 
फिटकिरी-स्त्री. तुरटी. 
फिटन-स्त्री. व्हिक्टोरिया, चार चाकांची 
फिट्टा-वि.अपमानित,तिरस्क्ृत. | खुली गाडी. 
फितना-पु. तंटा, दंगा, पाप, अत्तर. -वि. 

दुष्ट, उपद्रवी. 
फितर-पु. दिवसभर उपवास करून संध्या- 

काछीं उपवास सोडणें. [बुद्धिमत्ता. 
फितरत-स्त्री, प्रकृति, स्वभाव, हुशारी, 
फितरती-वि. प्राकृतिक, धूर्त, स्वाभाविक. 
फितूर-पु. पाहा फतुर'.[-पु. सेवक, दास. 
फिववी-वि. स्वामीभक््त, आज्ञाधारक. 
फिदा-वि. आसक्त, अनुरक्त, एखाद्या- 

साठीं प्राण देण्यास तयार असकेला. 
फिवाई--पु. आसक्त झालेला माणूस- 

फिनिया-स्त्री. कानांतीरू दागिता. 
फिन्नार-अ. नरकाच्या अग्नींत. 

फिरंड-वि. फितुर झालेला, उलटलेला: 
फिर-अ. पुन्हां, पुढें केन्हांतरी, त्यावेदीं. 

फिर फिर-वारंवार, फिल्म फिल्म: 
फिर भोी-तरीहि, तरीदेखील. 
फिर क्या है-मग काय पाहिजे. 
फिरका-पु. जात, टोछीं, पंथ, संप्रदाय- 
फिरकी-स्त्री. भिगरी, फिरकी. [ विलेला. 
फिरता-पु. अस्वीकार. -वि. परत पाठ- 
फिरदौस-पु. बाग, स्थरगे. 
फिरना-क़ि. अ. हिंडणें, फिरावयास जाणें, 

परतणें, वक्णें, विपरीत होणें, फिरणें, 
बांकडे होणें, लिपणें. 

(जो) फिरना-चिरक्त होणें. [ होणें. 
(सिर) फिरना-डोकें फिरणें, मतिभ्रष्ट 
फिरनी-स्त्री. तांदुठाावी खीर. 
फिरवाना-क्रि. स. फिरविष्याचें काम 

दुसन्याकडून करविणें. 
फिराक-पु. वियोग, चिंता, काछ॑जी, शोध. 
फिराग-पु. मुक्ति, सुटकटा, सवड़, फुरसत, 

आनंद, खुशी, संतोष, अधिकता. 
फिराना-क्रि. स. फिरविणें, चालविणें, 

परतविणें, वक्रविणें. 
फि्रासत-स्त्री. बुद्धिमत्ता, बृद्धीची तीव़ता. 
फिरिश्ता-फिरिस्ता-पु. देवदूत. 
फिलफिल-स्त्री. मिरें. 
फ्॒लिफौर-अ. तत्काल्- [ वस्तुतः 
फिलवाका, फिल हुंक़ीकत-अ. खरोखर, 
फिल जुमछा-अ.. तात्पर्य, थोडक्यांत, 
फिल हाल-अ. यावेत्ठीं, सध्यां. | असेंच. 

| फिल्ली-स्त्री. पिढरी, पोटरी. 
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फिस-वि. ओंफस. फुअला-पु. फाजिलचें अ. वचन, शिल्लक, 
(ढायें टायें) छिस-ओं फस. [णारा. | उच्टें, शरीरांतुन निधणारा मक, भलछ. 
फिसडडी-वि. कार्मांत नेहमीं सा्गें पड- | फुझूछ-वि. पाहा  फुजूल ' [माप. 
फिसलन-स्त्री. घसरडें, घसरण्याची क्रिया. | फुट-वि. एकटा, वेगढ्ठा.-पु. बारा इंचांचें 
फिसछना-क्रि. अ. धसरणें, प्रवृत्त होणें, | फुटकर-वि. एकटा, वेगढा, थोडा थोडा, 

फिसाना-पु. गोष्ट, [ बढणें. | फुटका-पु. फोड. [ फुटकछ, किरकोक्. 
फिहरिस्त-स्त्री. सूचि, यादी. फुटकी-स्त्री. एकादा वस्तूचे घट्ट झालेले 
फींचना-कि. स. सबक कण, रक्त, पृ वर्गरेचा डाग. 
फ़ी--अ. प्रत्येक, दरेक, फी. [निस्तेज. | फुटेल, फुट्टेल-वि. एकटा, जोडी नसलेला, 
क्लीौका-वि. नी रस, बेचव,फिक्कट, मक्कलेला, | फुटेहरा-पु. फुटाणा. [ भाग्यहीन- 
क्रीता-पु. कपडयाची पट्टी, फीत. फुत्र-पु. पाहा फतूर '. 
फ़ोरनो-स्त्री. एक प्रकारची खीर. | फुतूह-स्त्री. पाहा 'फतृह ..[ बागडणें. 
फ़ीरोजा-पु. नीलमणी. फुदकना-क्रि. अआ. उडी मारणें, नाचणें, 
फ़ीरोज्ञी-वि. हिरवी झांक असलेला, | फुदकी-स्त्री. लहान चिमणी.- 
फील-पु. हत्ती. [निवा, निव्ठसर, हिरवा. | फुनगी-स्त्री. अंकुर, कोंब. 
फ़ीलखाना-पु. हत्तीशाछा- | फुनून-पु. फनचें अ. वचत. 
फ़ोलपा-पु. हत्तीरोग. | फुफंदी-स्त्री. विजार किवा परकराची 
फ़ीलपाया-पु. खांब, स्तंभ. ! फुफकाना-क्रि. अ. फूत्कार टाकणें. [नाडी. 
फ़ीलवान-पु. माहुत- [ मोहरा. फूफकार-पु. फत्कार. 

फ़ीला-पु. पांढरा हत्ती, बुद्धिबद्यांतील एक | फुफ-स्त्री. आत्या. 
फोली-स्त्री. पिंढरी, पोटरी. | फुफेरा-वि. आते (भाऊ, बहीण इ.). 
फ़ीस-स्त्री. फी, कर, महेनताना. फुर-वि. सत्य, खरें.-स्त्री. फडफड. 
फ़ी सदी-अ. दरशेंकडा. [जकणें, नष्ट होणें. | फु रकत-स्त्री. वियोग. 

फ़ुकता, फुकना-क्रि. अ. फुंकलें जाणें, फुरती-स्त्री. जलदपणा, शीध्रता. 

फुंकनी-स्त्री. फुंकणी, लोहाराचा भाता. | $रतौला-वि. 48 708409 हि 
प 5 अ5थ अ. फूं फूं करणें, फ्त्कार | फुरना-क्रि. अ. निधणणें, प्रकाशित होणें, 

, फुकाना-क्रि.स.फुंकविणें.[सोडणें. [| फडकणें, उच्चार होणें, खरें ठरणें, 
ँ 389 गोंडा. प्रभाव उत्पन्न करणें. [ होगें. 

स्त्री. गोंडा. फुरफुरना-क्रि. अआ. फुर फुर असा आवाज 
-स्त्री. गांठ, तिलक. फुरफुरी-स्त्री. फडफड आबाज करणें, 
-स्त्री. पुटकुछी, लहानसा फोड. कानांत कापसाचा फाया फिरवणें, [होणें- 

फुकन-पु. फुगा. [तून बाहेर निधालेले तंतू. | फूर हरना-क्रि. अ. स्फुरण पावणें, उत्पन्न 
फूचड़ा-पु. कपड्याच्या बनविलेल्या वस्तुं- | फुरहरी,फुरेरी-स्त्री. कांपरे, कंप, रोमांच, 



फ्रसत 
च्ी 

फडफड, अत्तराचा किया औषधाचा 
बोछा, फाया. [ सुटका. 

फुरसत-स्त्री. समय, सुट्टी, रोगापासून 
फुरी-कि. सुचली, रूक्षांत आली, उत्पन्न 

काली. [लिहान कढ़ई. 
फुलका-पु. फोड, लहान पातत्ठ चपाती, 
फूलझड़ी-स्त्री. फुलबाची, फुसकली . 
फुलवर-पु. रेशमी वेलबुट्टीदार कापड़- 
फुरबाई--सत्री. बागबगीचा, उद्यान, काग- 

द्वाची बाग (वरातीचे वेढ्हीं) 
फुलवार-वि. प्रसन्न, प्रफुल्लित 
फुछवारो-स्त्री. पाहा 'फुलवाई 
फुलहारा-पु. माली... [फुल्ंनीं सजविणें. 
फुलाना-क़ि. स. फुंगविणें, आनंदित करणें, 
(मुंह) फुलाना-रुसणें, तोंड फुगविणें. 
फुछायल-पु. अत्तर, सुग्रंधित तेल. 
फुलाब-पु 
फूलिंग-पु. ठिणगी' हल 
फुलिया-स्त्री. चमकी च्क 
फुलेल-पु. सुगंधी तेल,फुलेल 
फुलेहरा-पु. रेशमी किया सुती तोरण. 
फुलौरी-स्त्री. भजें, बोंड, बेसनवडी. 
फुल्ली-स्त्री. सारा, फूल, चमकी, फुला- 

सारखा एक दागिना. [हासरा.-पु. फूल. 

फुल्ल-वि. विकसित, फुललेला, आनंदी, 
फुवार-स्त्री. पावसाची ज्ञिम झिम, थेंब. 
फुसफूसा-वि. भुसभुशीत, ठिसूब्ठ, पोंचट- 
फुस फुसाना-क्रि. स. हलक्या किंवा दब- 

लेल्या आवाजांत बोलणें. 
फुसल्ञाना-क्रि. स. फूस लावणें, भुरत् 
फुहश-वि. अहलील. [पाडणें, बहकावणें. 
फुहार,फुही-स्त्री. पावसाची झिम शिम,थेंब. 
कुहारा,फौजारा-पु. कारंजें, फवारा. 

» श६३ « 

फूक निकल जाना-प्राण निधन जाणें,मरणें. 
(झाड़) फू क-मंत्रतंत्रावा उपचार. [होंगें. 
फूक सरकना-जोर मंदावणें, भावरभुंडी 
फूंक फुक कर पैर रखना या चलना-- 

अत्यंत सावधगिरीनें एकादें काम करणें 
कना-क्ि. स. फुंकणें,फुंकर मारणें तोंडानें 

ग वाजविणें (वाद्य), आग प्रज्वलित 
करणें, उधक्रपढ्टी करणें, मंत्र घारूणें: 

फूका-पु. दूध काढण्यासाठीं गराईच्या 
जनने द्वियास घालावयाची फुंकणी, फोड: 

फूदा-पु. गोंडा, नाडी. [मोठी काकडी 
फूट-स्त्री. मतभेद, विरोध, भिंन्नत्व, एक 
फूटना-क्रि. अ. फुटणें, अछूग होगें, 

तुटणें, अंकुर व शाखा फुटणें, फुटून 
निधणें, उमलणें, विकसणे, तोंडांतून 
शब्द बाहेर निधणें, सांधे दुखणें 

फूट फूट कर रोना-ओक्साबोक्शी रडणें 
फूफा-पु. आतेचा नवरा 
फूफी-स्त्री. आत्या- 
फूल खिलना-फूल उमलणें, लग्न ठरणें. 
फूल-पु. पुष्प, फूल. -स्त्री. आनंद, उत्साह. 
फूल जाना-नाखुष होणें,लठ5 होणें, फुगणें . 
मु हसे) फूल झड़ना-मधुर वाणीने बोलणें 
फूल पड़ना- विस्तवाची ठिणगी पडणें 

पांढरे डाग पडर्णे.[जेबल्याशिवाय राहणें 
फूल सूुघकर रहना-फार थोडें जेवण्ें, 
फूलगोभो-स्त्री. फूल कोबी. 
फूल बंठना-रुसून बसणें, रागावसें. 
फूलदान-पु. फूलदाणी 
फलना-क्रि. अ. फूछणें, विकसणें, 'गर्वानें 

फुगणें, सुजणें, छठठ, स्थूल होणें 
आनंदित होणें, रुसणें, रागावणें. 

फूलना फलना-सुख संपन्न होणें,प्रगति होपें. 



कला फर्श फिरता 

(शुभवितम ), उल्हासित होणें. 
'फूलां फूछा फिरसा-अत्यंत हथित होणें. 
'कूछे अंग न समाना-आनंद गगनांत न भावणें. 
फुलली-स्त्री. मोतीबिदु, डोछथांतील फूल, 
'फूलोंसें तुलना-फार कोमलांग होणें. 
ऋूस-पु. वाललेलें गवत, फार म्हातारा 
फहड़-वि. मूखे, अडाणी, बेढब. [मनुष्य. 
फूहड़पन-पु. अडाणीपणा, मूर्खपणा. 
फही-स्त्री. पाहा फुहार '. 

फेंकवा-क्रि. स. फेंके, टाकणें, विसरणें, 
अव्यवस्थित खर्च करणें. 

फ्रेंकरना-क्रि. अ. ओकसा बोकशीं रडणें. 
फेंट-स्त्री. कंबरेचा घेर, धोतराचा कंबरे- 

भोंवती गुंडाछलेला सोगा,लहान पागोटें. 
फेंट कसना अथवा बोधना-कंबर बांधणें, 
फेंटबा-कि. स. फेंसणें, घोटणें, पिसणें 

(पत्ते). [ पट्टा, कमरेचें वर्तुत्- 
फेंटा-पु. लहान पागोटें, फेटा, कमर- 
कसफण-पु. फेस, समुद्र फेस.-स्त्री. शिके- 
फेनी-स्त्री. फेणी. [ काई, गुढ्लाचा राब.: 
फेफड़ा-पु. फुप्फुस: [ णारा पापुद्रा. 
फेफड़ी, फेंफरी-स्त्री. ओंठ सुकल्यामुद्ठें जम- 
फेर-पु. फेरा, परिवर्तन, गोंघतव्ठ, बुचकढ्ा, 

संशय, अंतर, फरक, भानगड, हानि, 
भूताचा प्रभाव.--अ. पुन्हां, कडे 

(दिनोंका) फेर-भाग्यपरिवर्तन 
(हेर) फेर-देवघेव, परिवतंन 
फेरमें पड़ना-घोटाकछचांत पडणें. 
फेर रचना-भटकणें. 
फेर देना-परतविणें. लोभ. 
(निन््यानवेका ) फेर-पैसे जमविष्याचा 
फेर बोधघना या लगाना-देण्याधेष्याची 
फेरमें पड़ना-संशयांत पडणें. [पद्धति ठरविणें. 

देहु४ड- फोकउनें 

फेश्ना-क्रि. स. फिरविणें, परत करणें, 
परत घेणें, वांकविणें, पिछणें, लिपणें, 

(पातों) फेरना-तष्ट करणें. [ प्रवार करभें. 
फेरफार-पु. परिवर्तन, अंतर. 
फेरवट-स्त्री. चक्कर, पेंच. [ परतून येणें. 
फेरा-पु. चक्कर, फेरा, वारंवार येणें जाणें, 
फेरि-अ. पुन्हां, फिरवून. [ णांत किया. 
फेल-पु. कार्य, कर्म , दुष्कर्म, संभोग, व्याकर- 
फेल जामिनो-स्त्री. चांगल्या वर्तणूकीचा 
फेलनू-अ. कार्यरूपांत. [ जामीन. 
फेली-वि. धूत्त, चलाख, दुराचारी. 
फेहरिशत-स्त्री. सूची. 
फ़ैज्ञ-पु. परोपकार, लाभ, कृपा, दया. 
फ़ैयाज्ञ-वि. दाता, उदार, थोर, कृपाल्. 
फ़ैयाज्ञी-स्त्री. उदारपणा, श्रेष्टत्व. 
फेर-स्त्री. बंदुकीचा बार 
फैरना-क्रि. स. बंदुकीचा बार करणें 
फेलना-क्रि. अ. पसरणें, स्थल होणें, 

बाढणें, विखुरणें, महशूर होणें, प्रसिद्धि 
पावणें, आग्रह धरणें, संख्या वाढणें 

फंलसूकू-पु. विद्वान, धूर्त, लबाड, उधछचा. 
फलसूफ़ी-स्त्री. उधक्रेषणा, चलाखी. 
फंलाना-क्रि. स. पसरणें, विस्तृत करणें, 

वाढविणें, विखुरणें, प्रचलित करणें, 
प्रसिद्धि करणें. 

(हाथ ) फंलाना-हात पसरणें ( भिक्षेसाठी ) . 
फंलाब-पु. विस्तार. 
फंसला-पु. निर्णय, निकाल. 
फोंक-पु. बाणाच्या मागची बाजू (ज्यांत 

पंख लावतात.) [ चोथा. 
फोक-पु. गात्ठ, नीरस व बेचव पदार्थे, 
फोकट-वि. फुकट, निःसार, व्यर्थ 
फोकटमें-फुकटांत. 



कोकरू 

फोकला--पु. साल, सालपट, 
फोड़ (र) वा-फ़ि. स. फीोडफें, तोडफें, फूट 

पाडणे, तोडणें, दुसन्या पक्षांतुत आपत्या 
फोड़ा-पु. फोड़, न्रण. [ पक्षांत गाणपणें. 

फोड़िया-स्त्री. लहान फोड. 
कफ्रोता-पु.पिशवी, घैली, अंडकोष, सारा. 
फ़ोतेदार-पु. खजीनदार, कोशाध्यक्ष- 
फीश-वि. अश्लील. [मोठेपणा, उंची. 
फ़ौक--वि. उच्च, श्रेष्ठ.-पु.श्रेष्ठता,उच्चता, 
फ्ौकियत-स्त्री. श्रेष्ठता, मोठेपणा. 
फ़ौज-स्त्री. सैन्य, शुंड. 
फ़ौजकशी-स्त्री. सेनेचें आक्रमण, चढाई. 
फ़ौजदार-दु. सेनापति, फौजदार, अंभरू- 

दार. [फौजदारी कोटे. 
फौजदारी-स्त्री.. भांडण, मारामारी, 
ऋषड-जि, फौजेसंदंधी, सेलिक,. 
फ्रौव-स्त्री. नाश, मृत्यु.-वि. मृत, मेलेला. 
फ्रौती-स्त्री. मृत्यु.-वि. मृत. 
फ़ौरन-अ. झटपट, ताबडतोब. 
फ़ौलाद-पु. पोलाद, [ भाल्याचें लाकूड. 
फ़ोलादी-वि. पोलादपासून बनलेलें. -स्त्री, 
फ़रान्सीसी-वि. फ्रान्सचा- 

[ब] 
बंक-वि. वांकडा, तिरपा, वक्र, पुरुषार्थी, 
बंकट-वि. वांकडातिकडा. [किठिण.-पु.बंक. 
बंकाई, बंकुरता-स्त्री. वक्ता, वांकडेपणा. 
बंकताल-स्त्री. सोनाराची नकवी. 
बंका-वि. तिरपा, वक्र, पुरुषार्थी, 
बेंगला-वि. बंगालचा, बंगालसंबंधी, -पु. 

बंगरल देवा, बंगऊ.-स्त्री. बंगाली भाषा, 

बंगली-स्त्री. बांगडी, छोटा बंगला. 
बंया-वि. मूर्ख, उद्धट, बांकडा, -पु..बंगालू. 

रा द्र्थ् कक मंबरमरह 

बंचना-क्रि. स. ठकविणें, वाचणं, “थी. 
फसबर्णूक, कंपट, भ्रम, अड्यता. 

बंचक-पु. धूर्त, ठग. 
बंचकता, बंचकताई-स्त्री. धूतंता. 
बंचना, बंचना-क्ि. स. फंसविणें, ठकंबिणें. 

-सत्री, फसवणुक, केपट, अडथक्ा, 
ब्ंचाना, बेंचावना, बेंबबाना-क्ति, स. 

वांचबून थेणें. [करणें. 
ब्ंछना-क्रि. से. अभिलाधा धरणें, इच्छा 
बंज-पु. व्यापार, एक वृक्ष. 
बंजर-वि. ओसाड, नापीक. -पु. मात्रान. 
बंजारा-पु. वंजारी, लेमाणी. 
बंझा-स्त्री. वंध्या, बांस. [वांठणी होणें. 
बेंटना-क्रि. अ. विभागलें जाणे, हिस्से पडणें, 
बंटवाना-क्ि. स. दुस-थाकड़्न वांटणी कर- 
बंटबारा-पु. बटवडा, वांटणी, चांटप: | विणें. 
बंटा-पु. बाटोछा किवा चोौकोनी डबा. 
बेंटाई-स्न्री. वॉटणी, विभागणी, बटवडा, 

बटाई. 
बंटा ढार करना-क़िं. स. ताश करणें. 
बंडा-पु. अकूची मूली. 
बेंडेरी-स्त्री. आढ़ें (कौलाराचें). 
बंद-पु. बांघ, सांघा, ताडी, कागदाची 

पट्टी, कैद. -वि. बंद, कुलृप छावलेला, 
बंद करना-कोंडरणें. [ थबिलेला. 
बंदगी-स्त्री. प्रणाम, सेवा, भक्तिपूर्वक 

ईइवराची वंदना. 
अंदगोभी-स्त्री. कोबी- 
बंदतवार-पु तोरण. . [ बंदन, स्तुति. 
बंदना-कि. स. नमस्कार करणें. -स्त्री. 
बंदर-पु. माकड, वानर, बंदर, 
बंदर भज्को, बंदर घुड़की-पोकछ धमकी. 
बंदरगाह-पू. जहाजें नांगरावयाचें समुद्र- 

कांठें स्वत. 



जअक््याम दर 

अंदवान-पु. जेलर, तुरुगाचा ऊपरी- 
अंदा-पु. सेवक, दास, कैदी. 

बंदार-वि. वंदनीय, पूजनीय. 
बंदिया-स्त्री. बिंदी. [दोषारोप- 
बंदिश-स्त्री. गांठ, उपाय,व्यवस्था, षडयंत्र, 
अंदी-पु. चिना, शिडी, भाट, चारण, 

कैदी- -सत्री. एक आभूषण: 
अंदीग॒ह, बंदीखाना, बंदीघर-पु. कंदखाना. 
अंदीकोर-पु. बंधमुक्त करणारा. 
अंदुकची-पु. बंदुकवाला शिपाई. 
अंदोबस्त-पु. व्यवस्था. 
खंड, बंद्य-वि. मानाहँ, पूज्य, स्तुत्य. 
अंघध-पु. बांधण्याचे साधन (बेडी, दोरी, 

सुतव्ठी इ.) व्यवस्था, बंधन, गाठ, कैद, 
बांध, निबंध रचना, बंद, शरीर, छावणें 
(मन ), संबंध, जोड, ब्रणाची पट्टी, 
ऐक्य, संसारपाश, परिणाम, अंगस्थिति, 
स्नायु, ठेव, गहाण, घरण, वृत्तांतील 
शब्द रचना विशेष, गृहादिवेष्टन सूत्र. 

संघक-पु. गहाण, ठेव, बांधणारा, दोरी, 
बांध, धघरण, अदलाबदल, बलात्कार 
करणा रा, शहर, पवित्र, आसन. 

यंधकी-स्त्री.व्यभिचा रिणी, वेश्या,वांझ स्त्री, 
हत्ती ण, पांच पुरुषानीं भोगलेली स्त्री. 

अंधना-कि. अ. बांधलें जाणें, कंद होणें, 
शब्दानें किवा वचनानें बांघलें जाणें, 
ऋ्रमबद्ध होणें, चालू होणें, दुरुस्त होणें, 
प्रेमपाशांत सांपडणें. 

बेंधनि-स्त्री. बंधन, बांधण्यावें साधन. 
बेंघवाना-क्रि. स. बांधवून घेणें. 
बंधान-पु. देवधेवीचा व्यवहार, परिपाठ, 

बंधारा, सम (तालांत). 
अंधाना-क्रि. स. घारण करविणें, बांधविणें. 
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बंधी-पु. बंदी.-स्त्री. उकाडा, रतीब, बंधी. 
बंधु-वि., नियमन करणारा.-पु. भाऊ, 

मदतनीस, मित्र, एक वर्णवृत्त, एक 
फूल, नातलरूग, गोत्रज, भाऊबंद, 
सगोत्रा नंतरचा वारस (आतेभाऊ, 
मावसभाऊ, मामेभाऊ या पैकीं प्रत्येक ) , 
जीवलूग माणस (नवरा, बायको, 
आई, बाप इ.), बंधनस्थान. 

बंधुआ-पु. कैदी, बंदी. 
बंधुक-पु. दुपारी चें फूल, दुपारी, असणा- 
बंधुर-वि. उंचसखल, नम्र, वांकलेलें, 

सुंदर, बहि रा, दुष्ट.-पु. हँस, बगढ्ठा, पेंड, 
बंधन, दोरी, मुगुट, दुपारी, वावर्डिंग. 

बंधेज-पु. रतीब, प्रतिबंध, आछा. 
बंध्या-वि. बंध्या, वांझ- [ संडास- 
बंपुलिस-स्त्री. नगरपालिकेचे सावेजनिक 
बंब-स्त्री. रणभेरी, रणनाद, नगारा, डंका. 
बंब बजाना-युद्धाचें आव्हान देणें. 
बंबा-पु. न, प्रवाह. [ हंबरणें. 
बंबाना-क्रि, अ. जनावरांचें ओरडणें, 
बंस-पु. बांबू, नाकाच्या वरचें हाड, मुरली, 

बाहुंतील लांब हाडें, पाठीचें हाड. 
बंसकार-पु. मुरली. [ ण्याचा गल्ल. 
बंसी-स्त्री. बासरी, मुरली, मासे धर- 
बंसीधर-पु. श्रीकृष्ण. [ वगेरे बनविणारा. 
बंसोर-पु. बांबूच्या कामटबआंच्या टोपल्या 
बेहगी-स्त्री. कावड. 

बऊर-पु. आंब्याचा मोहोर. 

बऊरा-वि. बावरलेला, गोंधव्ललेला. 
बऊराना,बौराना-क्रि.अ.बावरणें, गोंघछणें. 
बक-पु. बगढ्ा, अगस्ति (झाड ), कुबेर, 

बकासुर.-वि. पांढरा शुभ्र..-सत्री. 
बकचा-पु. गांठोडें. [ प्रकाप- 



अंकची 

अकची-स्त्री. लहान गांठोड़ें, एक रोपटें, 
बकतर, बखंतर-पु. चिलखत. 
बकता, वक्त।-वि. वक्ता, भाषण करणारा. 
बकना-क्रि. स. बडबड करणें, उगीचच 
बकबक-स्त्री. बडबड. [ जास्त बोलणें. 
बकमौन-पु. बकध्यान.--वि. कावेबाज. 
बकर-पु. गाय. बैल. 
बकरईव-स्त्री. बकरी ईद. 
बकर बकर- अ. टकमक, आश्चर्यचकित. 
बकर कसाब-पु. बकन्याचे मांस विकणारा 

खाटिक, [ सांगणें. 
बकरना-क्रि. स. पुटपुटणें, स्वतः दोष 
बकरा-पु. बोकड. 
बकलस-पु. बक्कल. 
अ्रकला-पु. वृक्षाची साल, फछाचें टरफल, 
बकवाद-स्त्री. बडबड, वटवट. 
बकवादी-वि. बडबडचा. 
अकवास-स्त्री. बडबड, 
बफस-पु. पेटी, डबा. 
बकसना-क्रि. स. प्रदान करणें, क्षमा करणें, 
बकसाना-क्रि, स. क्षमा किवा माफी 
बकसी-पु. कारकूत. [ करवियें, 
बकसौस-स्त्री. बक्षिस, इनाम, पारितो- 
बकेंसुआ-वा-पु. बकक्कलछ. [पिक, दान. 
बकाना-क्रि. स. बडबड करप्यास प्रवृत्त 

करणें, पाठ करविणें. ( झाड. 
बकायत-पु. कड्लिबाच्या जातीचें एक 
धकाया-पु. अवशिष्ट, शिल्लक, बाकी. 
बकिया-वि. शिल्लक राहिलेला, परिश्षिष्ट. 
अकुचना-क्रि. अ. आजक़सणें, संकोच पावणें. 
बकुचा-पु. पिशवी, पोटली. 
बकुची-स्त्री. पिशवी, एक औषधी वन- 
बकुल-पु. बकुछीचें फूल, स्पिती, 
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बकुरा-पु. बगछा. कि 
बेन, बकेना-स्त्री. पारडी,गाय किया म्हैस. 
बकेया-पु. रांगणें. 
बकोट-स्त्री. ओरखडा, बोचकारा. 
बकोटना-क्रि. स. ओरखडणें. 
बक़ौल-अ. सांगण्याप्रमाणें. 
बक्कस-पु. एक कांटेरी झाड. 
बक्कर्ू-पु. टरफल, साल. 
बक्काल-पु. वाणी. [एक प्रकारचें घान्य. 
बक््की-वि. बडबडया, वाचात.-स्त्री. 
बक्लर-पु. बखर, साखरेचा पाक. 
बक्स-पु. पेटी- 
बखतर-पु. चिलखत. 
बखरा-पु. भाग, अंश. 
बखराबोट-पु. हिस्सेरशी. 
बखरी-स्त्री. माती, विटा इत्यादिकांनीं 

बनविलेलें धर. [ करणें, शिव्या देणें, 
बखानना-क्रि. स. वर्णन करणें, प्रशंसा 
बखार-पु. बखार. [_ शिल्लाई. 
बखिया-पु. टीप (शिवण), मजबूत 
बखियाना-क्रि. स. टीप घालूणें, मजबूत 
बखीर-स्त्री. साखर भात. [शिलाई करणें. 
बखोल-पु. कृपण, कंजूष. 
बखोली-स्त्री. कंजृषपणा, कृपणता.पूर्णपणे. 
बखूबी-अ. चांगल्या तचहेनें, योग्य प्रकारें, 
बखेड़ा-पु. बखेड़ा, पेंच, अवडंबर, व्यर्थ 
बलेडिया- वि. भांडखोर. [ विस्तार. 
बखेरना-क्रि. स. विखुरणें, फैलाबणें. 
बखेर-अ. चांगल्या रीतीनें. 
बखोरना-क्ि. स. टोचून बोलणें, छेडणें. 
बह्त-पु. भाग्य, नशीब. 
बह्तावर- वि. भाग्यवान्, भाग्य शाल्ली, 
बहतावरी-सत्री. सुदेव, भाग्य. 
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बस्ताना-क्रि. स. क्षमा करणें, दान करणें, 
बक्तावाना-क्रि. स. क्षमा करविणें. [ सोडणें 
बक्तिशाश-स्त्री. बक्षिस, उदारता,दान, क्षमा. 
बगई-रत्नी. भोमाशी, एक प्रकारचें गवत. 
बगछूट,बगदुट-अ. बेलगाम, चौखूर. 
बगदना-क्रि. अ. बिघडणें, भ्रमांत पडणें, 
बगना-क्रि. अ. भटकणें, फिरणें. [लूवंड्ें. 
बगसेल-पु. बरोबरी, स्पर्घा. 
बगर-पू. राजवाडा, वाडा, खोली, आंगण, 

गाईचा गोठा. -स्त्री. बगल. 
बगरना-क्रि. अ. विखुरणें, पसरणें. 
बगराना-क्ि. स. फैलावणें, पसरविणें,-क्रि. 
बग़ल-स्त्री. बगल, काख, बाजू. [अ. पसरणें. 
बगलसें वबाना या धरना-हस्तगत करणें. 
बगलें झोकना-अंग काढून घेणें, निसट- 

ण्याचा प्रयत्त करणें. 
बगलें बजाना-हर्षानें नाचूं लागणें. 
बगलरूगंध-पु.. कार्खेत होणारा फोड, 

का्खेत दुर्गधयुक्त घाम येणारा एक रोग. 
बगलबंदी-स्त्री. बाराबंदी. 
बगला,बगुला-पु. बगढ्ठा. 
बगलाभगत-ढोंगी, कपटी.- 
बगलियाना-फक्रि. अआ. बगल देऊन जाएें. 

-क्रि. स. दूर करणें, बाजूला आणफणें. 
बगली-वि. बाजूचा.-स्त्री. (शिप्याची सुई, 

दोरा, कात्री वगेरे ठेवण्याची) पिशवी, 
बगलेच्या ठिकाणीं लावाबयाचा काप- 
डाचा तुकडा. - [केलेला बार. 

बगली घूसा-आइून केलेला वार, कपटानें 
बगलोंहा-वि. तिरपा, शुकलेला. 
बगसना-क्रि. स. पाहा बरूशना'. 
बगा-पु. अंगरखा, बगढा. .[ घांबणें. 
बगाना-क्रि. स. फिरविणें. कि. अ. पहटें, 

बमार-पु. गव्हाण, गाई बांघण्याची जागा.- 
बगारना-क्रि. स. फैलावणें, विखुरणें. 
बराबत-स्त्री. बंड, राजद्रोह, दंगा, उपद्रव. 
बगिया-स्त्री. बगीचा, बाग. 
बग्नीचा-पु. बाग. 
बगुरला-पु. बगढा. 
बगूला-पु. वावटल्. 
बगेरी-स्त्री. टिटवी. 
बग्रेर-अ. शिवाय, खेरीज. 
बरगी,बरधी-स्त्री. चार चाकी गाडी, बग्गी- 
बघंबर-पु. व्याधघचर्म: 
बघनहा-पु... वाघनख, वाधाचीं नखें 

सोन््याचांदीनें मढवून केकेला दागिना- 
बधार-पु. फोडणी. [ मारणें. 

बघारना-क्रि, स. फोडणी देणें, बढाई 
बघेल, बाघेला-पु. वाघाचा बच्चा, एक 

रजपूत जाति. [ बनस्पती. 
बच-पु. वचन, बोल.-स्त्री.एक औषधी 
बच्चका-पु. एक पकवान्न. [मुलांच्या योग्य. 
बचकाना-वि. ओबडथधोबड, मुल्ांप्रमाणें, 
बचत-स्त्री. बाकी, लाभ, सुटका, रक्षण. 
बचन-पु. वाणी, वचन. 
बचन डालना-सवाल टाकणें, मागणें. 
बचन निभाना-वचन पाढछणें. 
बचन भानता-आज्ञा पाढछणें. 
बचन लेना-प्रतिज्ञा करविणें. [ बसणें. 
चचन हारना-प्रतिज्ञाबद्ध होणें, बोलून 
चचना-क्रि. अ. कष्ट किवा विपत्तीपासून 

वांचणें, अलिप्त राहणें, दूर किवा अलग 
बचपन-पु. बालपण. [ राहणें. 
बचवबेया-पु. संरक्षक, 

बचाना-फकि. स. वांचविणें, रक्षण करणें, 
खर्च होऊं न देणें, लपविणें, दूर ठेबलें, 
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परिणाम, होऊ न देणें, अलिप्त ठेवर्ें. 
दम 3 कप प्राण्याणा नुकताच 

जः बच्चा, अर्भक, बालक, 
मुलगा.-वि. अजाण. [ बोलणें. 

बच्चोंसा बोलना-बोबडें बोलणें, पोरकट 
बच्चोंका खेल-सोपें काम: 
बच्चादानी-स्त्री. गर्भाशय... [ मुलगा. 
बच्छ, बछ, बछरू-पु. वासरूं, बालक, 
बच्छल-वि. वात्सल्यपूर्ण, प्रेम. 
बच्छस--पु.वक्षस्थल, छाती. 
बच्छा, बछड़ा-पु. गोच्हा. 

बछड़।, बकछ्िया-स्त्री. कालवड, वासरी. 
बछवा-पु. गोस्हा, शिगरू. 
बछेड़ा-पु. शिगरू. 
बजंती-पु. वाजंत्री वाजविणारा. 
बजड़ा-पु. मोठी नाव- 
बजना-क्रि. अ. वाजणें, आवाज होणें, 

हत्यार चाछूणें, गाजणें, हट्ट करणें, 
प्रसिद्धि पावणें. [ मनुष्य. 

बजनिवया,बजवंया-पु. वाजंत्री वाजविणारा 
बमनी-वि. वाजविणारा. 
बजमारः-वि. वज्ामुलें मारला गेंडेला, 
बजर,बज्जर-पु. बज्य. 
बजरा-पु. मोठी नाव, बजरा, 
बजरो-स्त्री. खडा, किल्ल्याचा कंगोरा, 

गार (परावसाची ), बाजरी. 
बजदाना-क्रि. स. वाजवावयास छावपें. 
बजा-वि. उचित, ठीक. [करणें. 
बजा लाना-प्रर्ण करणें, पालन करणें, 
बजा आवरो-स्त्री. कतेव्य पालन, आज्ञा 
बजागि--सत्री. विद्युत, बीज. [ पालन. 
बजाज-पु. कापडाचा व्यापारी: 
बजाद्धा-पु. कापड बाजार. 
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बजाज्ञो-सत्री. कापडाचा व्यापार. 
बजाना-क्ि. स. वाजविणें, आवाज काढदर्णे, 

एखाया बस्तूनें मारणें, पूर्ण करणें. 

(ठोकना ) बजाना-तावून सुलाखून पाहाणें. 
बजाय-अ, ऐवजों, बहल. 
बजारू, बजारी-वि. बाजारी, सामान्य- 
बॉजिस-अ. जशाचा तसा, हुबेहब. 
बजुज्ञ-अ. शिवाय, व्यतिरिकत. 
बज्रबा-पु. बुजगावणें, 
बज्म-स्त्री. सभा, रंगभूमि. 
बज्य, बज्जर-पु. वज्. [बंधनांत पडरणें, 
ब्नना-क्रि. अ. हट्ट करणें, अडकगें, गुंतणें, 
बनल्लाना-क्ि. स. जाछ॒बांत अडकविणें, 
बह्ावा-पु. फसव्णूक. [ फस विणें. 
बझावना-क्रि. स. पाहा बहाना. 

बट-पु. एक पतक्त्वान्न, लहान वखंटा,' 
वजन, माप, दोरीचा पीछ, मार्ग, बड.. 

बटई-स्त्री. बटेर (पक्षी). 
बटखरा-पु. वजन (शेर, अच्छेर इ.). 
बटन-पु. बटन, गुंडी. -स्त्री. पीछ. 
बटना-पु. उटणें.-क्ति. स. सूत, दोरी, इ. 

बढ्णें. -क्रि. अ. पाट्यावर वाटपें. 
बटपरा-पारा-मारा-पु. वाटसान्या, डाक्, 
बटला-पु मोठा गुंड, पातेलें.. [लुटारू., 
बटलोई-स्त्री. लहान गुंड, पातेलें. 
बटवार-पु. पहारेकरी, जकातदार. 

बढवारा-पु. वांटणी, बटवडा. [वाटसछ, 
बटा-पु. गोल वस्तु, चेंडू, गोटा, ढेकछ, 
बटाई-स्त्री. वाटण्याची मजूरी, वाटणी. 
बटाऊ-पु. प्रवासी, प्चिक, बाटसरू, 
बटाऊ होना--चालूं लागणें. 
बटाक-वि. उंच. 
बढाना-क्रि. अ. बंद होणें, 
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बहिया-स्त्री. छहान वरवंटा, लहान गोला. 
बटी-स्त्री. गोछी, बडी, उपवन. 
बदुआ-वा-पु. बटवा, मोठा गुंड, पाट्यावर 

वाटलेली वस्तु. 
बदुरना-क्रि. अ. एकत्र होणें, आखडरणें. 
बटेर-स्त्री. होला (पक्षी). [ समूह- 

बटोर-पु. जमाव, घोल्ठका, वस्तूंचा ढीग, 
बटोरना-क्ि. स. गोछा करणें, एकत्र 

करणें, निवडून घेणें, जमा करणें. 
बटोही-पु. प्रवासी, यात्रेकरू, वाटसरू. 
बटटा-पु. तोटा, दछाली, खोटबा नाण्यांत 

किवा दागिन्यांत आलेली खोट, वरवंटा, 
लहान डबा,दगडासा लहान गोल तुकडा. 

बट्टा खाता-पु. बुडित खातें. 
बट्टाढालू-वि. सपाट व गुल्गुछीत. 
'बट्टी-स्त्री. बत्ता, वरवंटा, बडी. 
अड़--स्त्री. बडबड. -पु. वडाचें झाड. -वि. 

मोठा, श्रेष्ठ, महत्त्वाचा, जास्त- 
बड़प्पन-पु. मोठेपणा. [ तोंडांत बोलणें. 
बड़बड़ाना-क्रिं. अ. बडबडणें, तोंडांतल्या 
बडबेरी-स्त्री. जंगली बोर. 
बड़बोल-ला-वि. बाताडथया, गप्पीदास, 
बड़भाग, बड़भागी-वि. भाग्यशाली. 
बडरा-वि. विशाल. 
बड़वारी-स्त्री. महत्व, मोठेयणा. 
बड़वानल-पु. वडवासिनि, समुद्रांतील अग्नि. 
बड़हुल- भ सीताफढ्ठाप्रमाणें फल्ठें असलेला 
बड़हार-वि. लग्नाची जेवणाव&. [एक वृक्ष, 
बड़हेला-पु. रानड्वकर. 
बड़ा-वि. मोठा, विशाल, दी, श्रेष्ठ, 

वयानें मोठा. -पु. वडा. 
बड़ाई-स्त्री. मोठेपणा, विपुलता, प्रशंसा, 
बड़ाई देना-आदर करणें. [ स्तुति. 
बड़ाई मारता-शेखी मिर्विणें. 
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बड़ा धर-पु. कैदखाना, मो्ठें घर. 
बड़ा दिन-पु. नाताछ, स्थिसमस. 
बड़ी-स्त्री. वडी. -वि. सोठी. 
बड़ी माता-स्त्री. देवी (आजार). 
बड़े सियो-पु. वृद्ध मनुष्य, घराचा मालक- 
बड़ेररय--पु. वावटत् 
बड़ेर-वि. मुख्य, मोठा. -पु. तुदई. 
बड़ौना-पु. स्तुति. 
बढ़ई-पु. सुतार. 
बढ़ती-स्त्री.वृद्धि, उन्नति. 
बढ़ना-क्रि. अ. वाढणें, विस्तार होणें, 

मापांत अगर वजनांत अधिक होणें, छाभ 
होगें, उन्नति होणें, दुकान बंद होणें, 
विस्तव विद्यणें. 

बढ़कर चलना-घमेंड करणें. 

बढ़नी-स्त्री. केरसुणी. 
बढ़ाना-क्रि. स. वाढविणें, पसरविणें, पुढ़ें 

चालू करणें, दुकान इ. बंद करणें, दिवा 
मालविणें.-क्रि. अ. संपर्णे, समाप्त होणें. 

बढ़ाब-पु. वाढ, वृद्धि, विस्तार. 
बढ़ावा-पु. प्रोत्साहन, उत्तेजन. 

बढ़िया-वि. उत्तम, उत्कृष्ट. [ सुतार. 
बढ़ंया-वि. वाढंणारा, वाढविणारा-पृ. 
बढ़ोतरी-स्त्री. वृद्धि, प्रगति, उन्नति. 
बत-पु. बोली, गोष्ट, बदक ( हंसवजा ), दारू 

ठेवण्याची सुरई, तत्हा, पद्धत- 
बतकही-स्त्री. संभाषण, वार्तालाप, वाद- 
बतख-सत्री. बदक. [ विवाद. 
बतचल-वि. बडबडदा, वाचालह्. 
बतबढ़ाव-पु. बखेडा माजविणें. 
बतरस-पु. गप्पा गोष्टीतील मजा, खुमारी- 
बतराना-क्रि.अ. संभाषण करणें. [असलेला. 

| बतरोंहि-वि. गप्पागोष्टी करण्याची इच्छा 
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बदजात-वि. पाजी, नीच, दुष्ट, अकुलीन. बतलाना-क्रि. स. सांगणें, समजाविणें, 
दाखविणें, दुष्टोत्वत्तीस आणणें, भाव 
दाखविणें, ठाकठीक करणें. 

बताना-क्रि. स. पाहा बतलाना 
बताव-पु. दाखब. 
बतावना-क्रि., स. पाहा बतलाना'. 
बसास, बत्तासा-पु. बत्तासा, वास, हवा, 
बताशा-सा-पु. बत्तासा, एक प्रकारचें दारू- 
बतिया-स्त्री. कोवढछें फछ. [काम, बुडबुडा. 
बतियार-स्त्री. संभाषण, गोष्टी. 
बतौर-अ. सारखें, तल्हेनें,' रीतीनें. 
बत्तख, बतक-स्त्री. बदक. 

बत्ती-स्त्री. दिव्याची वात, दिवा, दोरी वा 
नाव्ठी (दारूकाम पेटवण्याची), सुरुंग. 
अरुंद विणलेलें पागोटें, मेणवत्ती, 
जखमांत भरण्याची चिधी, छपरावर 
घालूण्याचें गवत, मशाल, कामटी. 

बत्तीसी-स्त्री. बत्तिशी- 
बत्स, वत्स-पु. वांसरु, पिलू, मुलगा, मूल, 
बथान-पु. गोठा. [ वर्ष, छाती- 
बथुआ-पु. घोद्ठ (भाजी). 
बढ-स्त्री. बदरोग, एक पशु रोग, नीच 

मनुष्य, मोबदला.-वि.वाईट,दुष्ट, नीच. 
बदअमली-स्त्री. अनागोंदी कारभार. 
बदकार-वि. व्यभिचारी, दुराचारी. [ काम- 
बदकारी-स्त्री. व्यभिचार, दुराचार, वाइट- 
बदकिस्मत, बदनसीब-वि.दुर्देवी, भग्यहीन- 
बदगुमान-वि. ज्याच्या मनांत दुसया 

विषयीं गैरसमज किवा संशय उत्पन्न 
झाला आहे असा.- 

बदगुसानी-स्त्री. गैरसमज, द्ुराग्रह. 
बदचलून-वि. दुराचारी, व्यभिचारी. 
बदजबान-वि. शिव्या देणारा, कटुभाषी. 

बदतर-वि. अतिशय वाईट- 
बददुआ-स्त्री. शाप: 
बदन-पु. शरीर, देह, मुख. [पेज मारणें. 
बदना-क्रि. स. सांगणें, स्वीकारणें, ठरविणें, 
बदकर (कोई काम करना )-सांगून सवरून, 
बदा होता-नशीबीं असणें, [ हटवादीपणानें. 
बदनाम-वि. निदित, कलूंकित. 
बदनामी-स्त्री. छोकनिदा, अपयश. 
बदनीयत-वि. फसव्या, वाईट. 
बदनुभा-वि. बोजड, कुरूप- 
बदपरहेज-वि. अपथ्यकारक. 
बदबख्त-वि. अभागी. 
बदबू-स्त्री. घाण, दुर्ग... [ अरुचिकर. 
बदसजगी-स्थी. बेबनाव, परस्पर विरोध, 
बदसाश, बदसस-वि. नीच, दुराचारी 

लुल्वा, खोटा. 
बदमाशी-स्त्री.नीचता, दुराचार, खोटेंपणा. 
बदमिजाजू-वि. तुसडा, चिडखोर. 
बदरंग-वि. वाईट रंगाचा, निराठ्या- 

रंगाचा पत्ता खेंत्ठांत टाकणें. 
बदर-पु. सरकी, देवसर्पण, बोराचें झाड व 

बोर, आठ माशाचें वजन.--अ. बाहेर. 
बदरा-पु. मेघ, ढंग.-स्त्री. कापूस- 
बदराह-वि. दुष्ट, कुमार्गी. 
बदरिया-स्त्री. ढग- 
बदरि, बदरिक, बदरी--्त्री. बोर, कपाशी. 
बदरोंह-वि. कुमार्गी, दुराचारी.-पु. ढगांचा 
बदऊ-पु. फरक, बदल, प्रतिकार. [ भास- 
बदलगाम-वि. निरंकुश- 
बदलना-क्रि. अ. बदलणें, फरक होणें, 

ऐवजीं येणें किवा जाणें, बदली ह.णें. 
क्रि. स. परिवर्तन करणें, बदलून घेणें.. 



बबलबकाना 

बवलवाना-क्ि. स. बदलविणें, पालटून घेणें. 
बदला-पु. सूड, परस्पर, व्यवहार, ऐवजीं 

दिलेली किवा घेतलेली वस्तु, परिणाम, 
बदला लेना-चुकाना-सूड उगवणें. [ फल. 
बदली-स्त्री. मेंघांचा समूह. 
बदलोीवल-स्त्री. अदलाबदल. 
बदसूरत-वि. कुरूप. 
बदस्त-अ. मार्फत, हातानें. 
बदस्तुर-अ. नियमानसार, जशाचा तसा. 
बदहजमी-स्त्री. अपचन, अजीरे. 

बदह॒वास-वि. बेशुद्ध, उद्विग्न, व्याकृद्ध, 
बदा-वि. भाग्यलिखित. [ शिथिल. 

बदाबदी-स्त्री. दोन पक्षांतील तेढ. 
बदामी-वि. बदामी, बदामाचा आकाराचा 
बदी-स्त्री. कृष्णपक्ष,अहित. [किवा रंगाचा. 
बढ्ोलत-अ. मुक्ें, कारणानें. 
बदहूर, बहल-पु. ढग. [ रहाणारी एक जात. 
बहु-पु. दुराचारी माणूस, अरबस्तानांत 
बद्ध-वि. बांधलेला, कबज्यांत असछेला, 

गोठलेला, परिमित, निर्धारित, बस- 
लेला, पडलेला, जमलेला, थांबलेला. 

बंध, व -पु.वध, हत्या, मृत्यु, नाश, ताडन, 
आधात, इजा. [वध करणें, हत्या करणें. 

बघना-पु. मातीचें तोटीदार भांडें--क्रि. स. 
बधाई-स्त्री. अभिनंदन, मंगल प्रसंगाचें 

गाणें, उत्सव, वृद्धि, अभिनंदनपर गीत, 
बाद्य, नजराणा, अहेर. 

बधादा-पु. पाह्य बधाई. 

बधादना-क्रि. स. मारविणें, कत्तल करविणें. 

बधिक-पु. कसाई, खाटीक, फांशीं देणारा, 
माँग, व्याध. 

बधिया-पु. खच्ची केलेला बैल किवा इतर 
जनावर, एक प्रकारचा ऊस. 

«“ ई७२-- बनमानतस 

बधिर-पु. बहिरा- 
बच, वधु-स्त्री. सूृत, वधू, नवरी, पत्नी, 

आप्त स्त्री, मादी: [ सून- 

बधूदी-स्त्री. सून, सौभाग्यवती स्त्री, नवी 
बध्य, वध्य-वि. मारून टाकथ्याजोगें. 
बध्यभूमि-स्त्री. फांशी देण्याची जागा, 

स्मझान.- [ कापसाचें रोप. 
बन, वन-पु. वन, समूह, पाणी, बाग, 

बनकंडा-पु. रानशेणी.. [ तील निपज. 
बनक-स्त्री. सजावट, वेष -स्त्री. रानां- 
बनकर--पु. जंगलांतील उत्पन्न. 

बनचर-वि. जंगली, रानटी, बानर पाण्यांत 
राहाणारा.  [ पदार्थ, शंख, जलजंतु, 

बनज--पु. कमल, व्यापार,रानांत होणारे 
बनजना-क्रि.स. व्यापार करणें. 
बनजर-पु. मात्शरान. 
बनजारा-पु. वंजारी, व्यापारी- 
बनजी-पु. व्यापार, व्यापारी. 
बनत-स्त्री. रचना, अनुकूछता, रेशमावर 

भरण्याची एक वेलबूटी. 

बनवातु-स्त्री. गेर किया रंगीत माती- 
बनन-स्त्री. बनावट, श गार. 

बनता-क्रि.अ. तयार होणें, रचलें जाणें, 
वसूल होणें, मिछणें, शक्य असणें, मूर्ख 
बनणें, निभणें, संधि मिछणें, नटठणें, 
यशस्वी होणें, तडीस जाणें, मोठेपणाचा 
आब आणर्णे. 

बना रहना-जिवंत राहणें, अस्तित्व टिकणें. 
बननि-स्त्री. बनावट, सजावट, शगार. 
बन पड़ना-होणें, निभणें. 
बनपक्ञा-पु. कामपुष्प. (औषधी वनस्पति ) . 
बनबिलाब-पु. रानमांजर. 
बनमानुस-पु. अग॒दी रानटी मनुष्य, एक 



अनरखा 

जंगली प्राणी जो बानरापेक्षां मोठा असतो 

बनरखा-पु. वनरक्षक, जंगलाची रखवाली 
करणा रा, पारधी- [ एक गीत. 

बनरा-पु. नवरा मूलगा, विवाह प्रसंगीचें 
बनरी-स्त्री. नवरी मुलगी. 
बनरह-पु. कम, जंगलांतील झाड. 
बनवाना-क्रि.स. दुसन््या कडून बनवून घेणें. 
बनवारी-पु. श्रीकृष्ण. 
बनवाहन-पु. नौका. 
बना-पु. नवरा मुलगा. 
अनाई, बनाथ-अ. अगदीं चांगल्या रीतीनें. 
बनाना-कि.स. तयार करणें, कमविणें,मिलठ- 

विणें, दुरुत्ती करणें, थट्टा करणें, 
बनाफर-पु. एक क्षत्रिय जाति. [ बनविपणें. 
बनाबंत-पु. टिपण जुब्ठविणें. 
बनाम-अ. नांवानें. 
बनाय--अ. अगदीं उत्तम प्रकारें. 
बनाव-पु. रचना, सजावट, युक्ति. 
बनावट-स्त्री. रचना, वरवरचा देखावा. 
बनावना-क्रि. स. बनविणें. [ वनस्पति. 
बनासपती-स्त्री. भाजीपाला, गवत इत्यादि, 
बनि-वि. संपूर्ण, एकंदर. 
बनिक-पु. वाणी, व्यापारी. 
बनिज-पु. व्यापार, विक्रीची वस्तु. 
बनिजना-क्रि.स. व्यापार करणें, विकत 

घेणें, विकणें, ताब्यांत घेणें. 
बनिता-स्त्री. स्त्री, पत्नी. 
बनिया-पु. व्यापारी, वाणी, वैश्य. 
बनियाइन-स्त्री. वाण्याची स्त्री, बनियन. 
बनिस्द्तत-अ. पेक्षां, तुलनेंत. [ स्त्री. 
बनियानी, बनीनी-वाणीण, वैश्य जातिची 
बनीर-पु. बेत: 
बनेठी-स्त्री. बोथाटी. 

« ३७३ - 

सह 

बमुद्धि 
ने 

बने-सुघरावा, चांगला व्हावा,शवय असलें, 
बनेला-वि. जंगली, रानटी. [ वराला- 
बनौटी-वि. कापशी, कापसाधच्या फुला- 
बनौरी-स्त्री. गार (वर्फाची ). [सारखा- 
बपतिस्मा-पु. स्थिस्ती धर्माची दीक्षा देणें. 
बपता, बपना-क्रि.स. बीं पेरणें. 
बपमार-वि. पितृहत्या करणारा, सर्वाशी 

कपट करणारा. 
बपु, वयु, बपुष-पु. शरीर, आकार, रूप, 

स्वभाव, मूर्ति, रमणीय आकार, तेज: 
बपुरा-वि. बिचारा. 
बपोती-स्त्री. पैतृक संपत्ति. 
बफरना-क्रि. अ. बिधरणें . 
बफारा-पु. वाफारा- 
बबर-पु. विशिष्ट जातीचा वाघ, सिंह. 
बबुआ-पु.मुलगा किवा जांवई यांवा 

प्रेमा्चे संबोधन, जमीनदार- 
बब्र, बबुूू-पु. बाभूछठ, बाभल्लीचें झाड. 
बबूला-पु. बावत्छट, बुडबुडा.-वि. फेंसाव्छ. 
बभ-वि. पिंगट, रोगानें टक्कर पडलेला. 

-पु. अग्नि, मुंगूस, मोठे मुंगूस, झाड़ू, 
बभूत-स्त्री. विभूति, भस्म. [भंगी, शंकर. 
बम-पु. बॉम्ब गोछा, शिवोपासकांचा 

“बम ' बम  असा छाब्द, टांगा किया 
बग्गी वगैरेची पुढ़ें जुपावयाची दांडी- 

बम बजना-शस्त्रांचा खणखणाट होगें. 

बस बोलना, बस बोल जाना-संपत्तीची 
घूठघाण होणें, सामग्री खलास होणें, 

बमसकना-क्रि. अ. शेखी मिरविणें, रागावणें. 
बमचख-स्त्री. बाचाबाची, धोंगाट. 
बसन, वसन-स्त्री. ओकारी, वांति. 
बमसना-क्रि. अ. ओकणें. 
बमुज्ञिब-अ. अनुसार, प्रमाणें. 



बपन 

बयन-पु. वचन, वाणी. 
बयना-क्रि. स. वर्णन करणें, सांगणें, पेरणें, 

5पु. मंगलप्रसंगीं इष्टमित्रांना वाटाव- 
बयरे, बैर-पु. वैर, विरोध. [याच्री मिठाई. 
बयती-स्त्री. बोलणारी, वचन असलेली. 
बयससिरोसनि-पु. तारुण्य. 
बयसु-पु. वैश्य. [ चर्चा. 
बयो,बयान-पु. वर्णन, कैफियत, वृत्तांत, 

बयाज्ञ-स्त्री. नोंद, नोंद करण्याची वही, 
साधा कागद. [आगाऊ दिलेला पैसा. 

बयाना-पु. विसार, एखाद्या कामासाटीं 
बयाबान-पु. वात्खवंट, निर्जेन स्थान. 
बयार-स्त्री. वारा- 
बयाला-पु. खिडकी, किल्ल्याच्या तटाची 

तोफ ठेवण्याच्री जागा, भितींतील 
कोनाडा. | 

बर-पु. बल, शक्ति, बटवृक्ष, रेघ, नवरा 
मुलगा, आशीर्वाद सूचक दाब्द-अ. 
नाहींतर, वर, वरती.-वि. श्रेष्ठ, पूर्ण. 

बर आना या पाना-उत्तम ठरणें, पूर्ण होगें. 
बर खींचना-हटूट करणें, विचलित न 
बर पड़ना-श्रेष्ठ होणें. [ होणें. 
बरई-पु. तांबोछी, पानवेलीची शेती कर- 
बरअक्स-अ. उलट, विपरीत. [ णारा- 

बरा-वि. पाहा बरामद. 
बरई-पु.तांबोछी.[बंदूक बाल्ुगणा रा शिपाई. 
बरकंदाज-पु. छाठीबंद शिपाई, तोड्याची 
बरकत-स्त्री. विपुलता, लाभ, अंत, धन, 
धरकती-वि.लाभदायक. कृपा, (एक संख्या.) 
बरकना-क्रि. अ. निवारणें, बाजूछा सारणें. 
बरकरार--वि. उपस्थित, स्थिर. 
बरकाज-पु. विवाह. 
बरख-पु. वर्ष, 

- रेजड - वरदा(धा) ना 

बरखता-कि. अ. पाऊंस पडणे. 
बरखा-स्त्री. वृष्टि. [ वरून दूर केलेला. 

बरखास्त-वि. विसर्जन केलेला, नोकरी 
बरखिलाफ़-अ. प्रतिकूल, विरुद्ध. 
बरखुर्वार-पु. मुलगा, पुत्र. -वि. सुखी, 

निर्श्चित, संपन्न: 

बरग, बर्ग-पु. जाति, समृह, आयत्त, 
प्रकार, एकाद्या अंकाचें त्याच अंकाशीं 

बरगद-पु. वडाचें ज्ञाड, [गुणनफल. 
बरछा-पु. भाला. 
बरछी-स्त्री. कट्यारीसारखें हत्यार- 
बरछेत-पु. भाला चालविणारा. 
बज-स्त्री. अडथछा, मनाई. 
बरजना-क्रि.अ. मनाई करणें, निषेध करणें. 
बरज़बान-वि. तोंडपाठ, कंठस्थ. [ पूर्वक. 
बरजोर-वि. प्रबल्ल, अत्याचारी.--अ. बल- 
बरजोरी-स्त्री. जबरदस्ती, बछ्जबरी, 

चांगली जोडी.-- अ. बलपूर्वक. 
बरत-पु. ब्रत, संकल्प. -स्त्री. दोरी, नट 

जिच्यावर चढ़ून खेछ करतो ती दोरी. 
बरतन-पु. भांडें, व्यवहार. 
बरतना-क्रि. अ. व्यवहार उेवणें, वागणे. 

>क्रि. स. उपयोगांत आणएणें. 

बरतनी-स्त्री. लिहिण्याची पद्धति, बोरूची 
बरतर-वि. जास्त चांगला. [| लेखणी. 
बरतरफ-वि. वेगढा, बडतर्फ, नोकरी- 

वरून कमी केलेला. 
बरताना-क्ि. स. वाटणें, वितरण करणें. 
बरताव-पु. वर्तन, व्यवहार. 
बरतोर-पु. केसत्तोड. [ देणा रा. 
बरद, बरदा-पु. बैल, वत्ठू.-वि. वरदान 
बरदान-पु. आज्ञीर्वाद, प्रसाद. [म्हैस इ), 
बरदा (धा) ना-क्ि. स. फलविणें (गाय, 
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बरदाफ़रोश-पु. गुलामांवा व्यापार | बरख-पु. कवच 

करणा रा. बरमला-अ. सर्व पहात असताना, प्रत्यक्ष 

बरदाफरोशी-स्त्री. गुलामांचा व्यापार. | बेरमा-पु गिरमीट,  लांकडाला छेद 

बरदार-वि.धा रण करणारा,पालन करणा रा. 
बरदाइत-स्त्री. सहनशीलता, जांगड मार 
बरधा-पु. बल, वल्ू. [आणपें. 
बरन-अ. प्रत्युत, उलटपक्षीं, 
बरन, वर्ण-पु. रंग, कांति, सौंदर्य, रूप, 

जात (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, शूद्र) 
प्रकार, अक्षर, शब्द, कीति, गुण, 
स्तुति, आकृति, वस्त्र, आच्छादन, 
गीतक्रम, गाण्यांतील राग, हत्तीची 
झल, अव्यक्तराशि (समीकरण इ.) 
उठणें, सोनें कसाला लावणें, ताल: 
“वि. चित्र, पद्यरचना, केशर, रूप, 
भेद.-स्त्री. तूर. 

बरनन, वर्णन-पु रंग देणें, वर्णन, लिखाण- 
बरनसंकर,वर्णसंकर-पु. जातीचें मिश्रण 

(सबगोलंकार ), रंगांचे मिश्रण. 
बरनना-क्ि. स. वर्णन करणें, 
बरना-क्रि. स. वरणें, ग्रहण करणें, 

एखाद्या कामाकरितां कोणाची निवड 
करणें, दान देणें.-क्रि. अ. जछणें. 

बरनाश्रम, वर्णाअ्रम-पु. वर्णाश्रम. 
बरपा-वि. उभा, दृढ़. 
बरफ-स्त्री. बर्फ, हिम. [उद्धट, प्रखर. 

बरबंड-वि. प्रबढ्न, बलवान, प्रतापशाली, 
बरबर-स्त्री. बडबड.-पु. सिह, रानटी 
बरबरनी-वि. सुंदरी, गौंरांगी. [मनुष्य. 
बरबस-अ. बलपू्बक, व्यर्थ. 
बरबाद-वि. नष्ट, उध्वस्त- 
बरबादी-स्त्री. नाश. 
बरभसिया-वि. बहुरूपी- 

पाडय्यानें हत्यार, ब्रह्मदेश 
बरसी-पु. ब्रह्मदेशाचा निवासी.- स्त्री 

ब्रह्मदेशाची भाषा.-वि. ब्रह्मदेझाचा: 

बरराना-क्रि. स. बडबडणें, ऐेट करणें, 
बरवट-स्त्री. पानथरी (रोग). [बरकणें. 
बरवे-पु. १९ मात्रांचा ध्रुव वांवाचा 
बरस, वर्ष-पु. वर्ष. [एक छंद. 
बरसभगोठ-स्त्री. वाढदिवस, जन्मदिन. 
बरसना-क्रि. अ. पाऊस पडरणें, वृष्टि होणें, 

भडिमार होणें, झक्कणें, प्रगट होगें. 

बरसाईत-स्त्री. वटसावित्री. 
बरसात-स्त्री. पावसाका, वर्षाक्रेतु. 
बरसाती-वि. पावसाढ्ठी, पावसाव्ठयाच्या 

संबंधींचा.-पु. पावसाछी कोट. 
बरसाना-क्रि. स. पाऊस पाडणें, वर्षाव 

करणें, खूप मिल्ठविणें. 
बरसी-स्त्री. वर्षश्राद्ध. 
बरसौंडी-स्त्री. वार्षिक कर. 
बरसौहा-वि. वृष्टि करणा रा. 
बरहक-वि. हक्काचें, योग्य, वास्तविक. 
बरहना-वि. नग्न. [ लेला, विखुरलेला. 
बरहम-वि. विवंचनेंत पडलेला, रागाव- 
बरहा-पु. शे्तात पाणी देण्यासाठीं केलेला 

पाट, दगड किवा जड वस्तु उचलण्याचा 
जाड दोरखंड. 

बरही-स्त्री. बारसें, मोर, कोंबडा, अग्नि, 
रस्सा, साहीं, नांवाचा जंतु. 

बरही पीड़-पु. मोरमुक्ुट. 
बरहौं-पु. पाहा बरही. [दाप्लिना 
बरा-पु. वडा, हातावर घालण्यातरा एक 
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बराक-पु. शंकर, युद्ध-वि. नीच, शोच- 
नीय, पापी, बापडा. 

बरात-स्त्री. रूग्ताच्या वेढीं वराचें वधुगृहीं 
जाण्याची मिरवणक, वरात. 

बराती-पु. लग्नाच्या वेढीं वराबरोबर वध 
गृहीं जाणारा मनुष्य किवा जाणारी 
माणसें, वराती. [ छांब गरम कोट. 

बरान कोट-पु. थंडी च्यावेठीं घालावयाचा 
बराना-क्रि. स. निवड करणें. -क्रि. अ. 

प्रसंग आला असतांनासुद्धां कोणतीहि 
गोष्ट न सांगणें, अंग चोरणें, जाणून 
बुजून वेगढें काढणें, रक्षण करणें. 

बराबर-वि. संख्या, महत्व, समान, तुल्य, 
बरोबरीचा, सपाट, जसा पाहिजे तसा, 
समतल. -अ. सतत, एकसाथ, एका- 
ओढींत. [ करणें. 

बराबर करना-क़ि. स. संपविणें, एकसारखें 
बराबरी-स्त्री. बरोबरी, समानता, तुल्यता, 

सामना, बराबरी. 
बरासद-वि. प्रगट झालेला, शोधून बाहेर 

काढलेला. -स्त्री. मत्ठी ची जमीन. 
बरामदा-पु. व्हरांडा, पडवी, ओसरी. 
बराय-अ. करितां, साठीं. 
बरायन-पु. लग्नांत वराच्या हातात घाला- 

वयाची लोखंडी आंगटठी.- 

बराव-पु. निराछेपण(, रक्षण, पथ्य. 
बरास-पु. भीमसेनी कापूर, शीड फिर- 

विष्याच्री दोरी- [ श्रेष्ठ आसन. 
बरासन-पु. वराला बसविण्याचें आसन, 
बराह-अ. द्वारा, कडून, प्रमाणें, तह्हेनें. 
बरिथा-वि. बलवान, बलिष्ट. [-पु. वराह. 
बहल्कषिई-अ. बलात्कार. -स्त्री. सामथ्ये- 
बरिवा-स्त्री. वृष्टि, पाऊस- 
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बरिस-पु. वे. 
बरी-स्त्री. वडी. -वि. मुक्त. 
बरीद-पु. जासूद. [ हरकत, श्रेष्ठ. 
बरु-अ. हवेंतर, एकवेछ, भलेहि, बिन- 
बरुआ-ु. ब्रम्हचारी, बटू, मुंज, ब्राह्मण 

कुमार, उपनयन संस्कार. 
बरुथ-पु. झुंड, समूह. 
बरुनी-स्त्री. पापणीचे केस. 
बरेंडा-पु. आढें, कौलाराचा उंच भाग. 
बरे-अ. बलपूर्वक, मोठया आवाजानें: 
बरेखो-स्त्री.वर किया वधुपरीक्षा, विवाह- 

निरचय, बायकांच्या हातांतील दागिना. 
बरेजा-पु. पानमव्ठा- [ बलपूर्वक- 
बरोक-पु. हुंडा, करणी इ., सैन्य. -अ. 
बरोठा, बरौठा-पु. देवडी, बेठक, दिवाण- 
बरोठेंका चार-द्वा रपुजा. [ खाना. 
बरोरु, वरोरु-वि. सुंदर मांडी असलेली. 
बरोह-स्त्री. वडाची पारंवी- 
बरोनी-स्त्री. पापणीचे केस. [ अभ्यस्त. 
बक्रं-सत्री. वीज. -वि. चपल, चलाख, 
बरगं-पु. झाडाचें पान. 
बर्जना-क्ति. स. मनाई करणें, आडकाठीं 
बने-पु. पाह्य बरन- [ करणें. 
ब्फ-स्त्री. बर्फ, गार, छुंत्रिम उपायानें 

घटुट केलेलें दूध किवा फढ्ाांचा रस. 
बर्फाती-वि. वर्फाल्ठ 
बफ़िस्तान-पु. हिम प्रदेश. 
बरबर-पु.असभ्य मनुष्य,कुरव्ठे केस,शस्त्रांचा 

खणखणाट.-वि. रानटी, असभ्य, उद्धट, 
बरं-पु. अरण्य, कोरडी जमीन. [ धूर्त, तीक्न. 
बर्राक-वि. चमकणा रा,अत्यंत शुद्ध, पांढ रा, 
बर्राना-क्रि. अ. झोपेंत बडबडणें, अद्वातद्वा 
बरैं-पु. गांधीलमाशी- [ बोलफें. 



बसे 

बर्स-पु. कोड, कुष्ट रोग. [परिवार. 
बहू-पु. मोराचा पिसारा, पीस, शेंपूट, पान, 
अही--वि. मोराच्या पिसायानें भूषित.-पु. 
बलंद-वि. श्रेष्ठ, उंच. [मोराचें पीस, मोर. 
बलंदी-स्त्री. उच्चता, अभिमान, गये. 
बलू-पु. शक्ति, कतंबगारी, आश्रय, 

भरंवसा, आधार, सैन्य, बाजू, पीछ, 
लपेट, नागमोडी, वक्रण, सुरकुती, बांक, 

बल खाना-झुकणें, छचकणें... [ कसर. 
बल पड़ना-सुरकुती पडणें, फरक असणें. 
बलूकूट-वि. अगाऊ, [ असणें, उकलणें. 
बलकना-क्रि. अ. उकछी फुटणें, जोमांत 
बलकल, वल्कल-पु. वल्कल, झाडाची साल, 

सालीचें वस्त्र, रक्त लोध्ा. [ करणें. 
बलकाना-क़ि. स. उकल्वविणें, उत्तेजित 
बलगम-पु. कफ, छलेष्म. 
बलद-पु. बेल, असगंध.-वि. बल देणारा- 
बलदाऊ, बलदेव-पु. श्रीकृष्णाचा भाऊ, 

बलराम. 
बलना-क्रि. अ. पेटणें, जल्णें. [ अहंकार. 

बलबलाहट-स्त्री. उंटाची बोली, खोटा 
बलवा-पु. दंगा, विप्लव, बंड, राजद्रोह. 
खलबाई-पु. बंडखोर, उपद्रवी, शक्तिशाली. 
बलबीर, बलवीर-पु. श्रीकृष्ण. 

बलभी,वलभि-स्त्री. पांखें, घराचा अत्युच्च 
भाग, गज्ची, सज्जा, ओमण, कडणी, 

बलम-पु.पति,स्वामी,प्रियकर. [वासा,छप्पर. 
बलवान-पु. बलवान, सशक्त. 
बला-स्त्री. संकट, दुःख, भूतप्रेताची 

बाघा, रोग, विश्वामित्रानें रामास 
दिलेली अस्त्रविद्या, भूमि, पानवेल. 

बलाक-पु. बगढा, एक राक्षसाचे नांव- 
बलाकी-स्त्री. बगत्ठी, बगक्॒चांची मालिका. 
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बलागत-स्त्री. योग्यवेठों बोलणें, सज्ञानता, 
तारुण्य. 

बलात-अ. बव्ठजबरीनें, दुराग्रह पूर्वक. 
बलाय-स्त्री. पाहा बला - 
बलाहक-पु. नागरमोथा, ढंग, एक देत्य, 

एक नाग, एक पर्वत, बगत्ठयाव्या 
जातीचा एक प्राणी, विष्णुचा घोडा- 

बलि-पु. पूजेची सामुग्नी, नैवेद्य, कर, भेट, 
बलिराजा, बढी (पशु) .-स्त्री. घाकटी 
बहीगण, मेत्रीण- 

बलित-वि- बढी दिलेला, ठार मारलेला. 
बलिया-वि. बहछकट. 
बलिमुख-पु. वानर. 
बलिहारना-क्रि.स. अर्पण करणें. 
बलिहारी-स्त्री. आत्मापंण, त्याग. 
बलिहारी जाना-आत्मार्पण करणें. 
बलिहारी लेना-प्रेम व्यक्त करणें. 
बलीग-पु. चांगला वक्ता. 
बलुआ-वा-वि. रेताड, रेती मिसत्ठकेला: 
बले-अ. होय, ठीक आहे. 

बलेया-स्त्री. आपत्ति, संकट, कुरवंडी. 
बल्कि-अ. इतकेंच नव्हे तर, उलट, 

बलल्लम-पु. सोटा, भालदार किवा चोप- 
दाराच्या हातांतील दंड, भाला. 

बललमटेर-पु. स्वयंसेवक. 
बललमबर्वार- पु. भालदार, चोपदार. 
बलला-पु. सोटा, वल्हें, बट. 
बलली-स्त्री. बेंट, वल्हे, लहान सोटा. 
बबजंडर-पु. वावटछ, तुफान- 

बयना-क्रि. स. पेरणें, विखुरणें, पसरणें, 
क्रि. अ. विखरणें.-पु. वामन- 

बवासीर-स्त्री. मूलव्याध. 
बदार-पु. मनुष्य. 
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बशारत-पु. शुभ समाचार, ईदवरी 
बशहत-स्त्री. प्रसन्नता. [ प्रेरणा. 
बधीर-वि. शुभ समाचार आणणारा, 
बश्शाश-वि. खुश, प्रसन्न. [ सुंदर. 
बसंदर-पु. आग. 
बस-पु. वह्य, ताबा.-अ. भरपूर, फक्त. 
बसन-पु. वस्त्र. [-वि. भरपूर. 
बसना-क्रि.अआ. वस्ती करणें, वसाहत 

करणें, भरभराटीस येणें, मुककाम करणें, 
सुगंधित होणें.-पु. एकादी वस्तु छपेट- 
श्याचें कापड, थी.  राहणें. 

(मनमें) बसना-प्रिय होणें, आठवर्णीत 
बसति-स्त्री. निवास. | ज्ञान: 
बसर-पु. निर्वाह, गूजारा, दृष्टि, डोढा, 
बसरोचइम-अ. आनंदानें. 
बसवर्तो, वह्षवर्ती-वि. आधीन, सेवक. 
बसवार-पु. फोडणी. 
बसवास-पु. निवास, राहण्याची सोय, 

स्थिति, पत्ता, राहण्याच्री पद्धति. 
बसह-पु. बेल. [ अधिक, जास्त. 
बसा-स्त्री. गांधील माशी, चरबी. -वि. 
बसाई-स्त्री. वसविष्याची क्रिया: 
बसाओकात-वा रंवार, प्रायः 

बसाना-क्रि. स. वस्तीकरितां जागा देणें, 
बसाहत करविणें.-क्ि.अ.वसाहत क रणें. 

बसारत-स्त्री. समजत, पाहण्याची शक्ति. 
बसिऔरा-पु. शिक्वासप्तमी (या दिवशीं 

स्त्रिया फक्त शिक्केच अन्न खातात), 
शिक्लावा.-वि. शिढ्लें. 

बसीक (ग)त-स्त्री. वस्ती, राहणी. 
बंसीठ-पु. जासूद. 
बसीठी-स्त्री. जासुदाचें काम. 
बसीरत-स्त्री. दृष्टि, समजूत- 
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बसुधा-स्त्री. पृथ्वी, जमीन, स्वर्ग. 
बसूछा-पु. वाकस (सुताराचें एक हत्यार) - 
बसेरा-वि. वस्ती करणारा.-पु. प्रवासी 

लोकांची रात्री मुकाम करण्याची जागा, 
बसेरा देना-आश्रय देणें. [ पशक्ष्यांचें घरटें. 
बसेरा करना-मुक््काम करंणें. 
बसेरी, बसेया-वि. निवास करणारा. 
बसोंधी-स्त्री. बासुंदी, रबड़ी. 
बस्ता-पु. दप्तर.-वि. बांधलेला. 
बस्ती-स्त्री. वस्ती, ठाणे. 

बस्तु-स्त्री. पाहा वस्तु रे 
बस्साना-क्रि, अ. घाणावणणें, दुर्गंध येणें. 
बहेंगी-स्त्री. कांबड. 
बह-पु. पाहा' वह. 
बहकना-क्रि. अ. भटकणें, बहकणें, 

नादीं लागणें, नशेंत चूर होणें, विवेक- 
रहित काम करणें, चुकणें. 

बहकी बहकी बातें करना-बरतणें. 
बहकाना-क्रि. स. बहकाविणें, रस्ता 

चुकविणें, लक्षभ्रष्ट करणें, (बोलून) 
शांत करणें. 

बहकावट-स्त्री. फसविण्याची क्रिया: 
बहन-स्त्री. बहिण, वाहण्यात्री क्रिया: 
बहनाो-कि. अ. वाहणें, गढछणें, वारा 

वाहणें, दूर होणें, घसरणें, दारोदार 
फिरणें, कुमार्गी होणें, गर्भपात होणें, 
स्वस्त मिह्कणें, बुडणें, लादून नेगें, ओढून 
नेणें, धारण करणें, उठणें, निर्वाह करणें. 

बहती ग॑गामें गोता मारता या हाथ थोना- 
बाहत्या ग्ंगेत हात धुणें. 

बहुनापा-पु. बहिणीचें नातें, मेत्री. 
बहनी-स्त्री. बहीण, प्रवाह, अग्नि. 
बहन-पु. वाहन, सवारी. 



बहनेलो 

बहनेली-स्त्री. बहीण (मानछेली ). 
बहनोई-पु. मेहुणा, बहिणीचा नवरा- 

बहबदी, बहेबदी-स्त्री. शुभकार्य, उपकार. 
बहम-अ. संगत, परंपरा, साथ- 
बहम पहुँचाना-आणून देणें, तयार करणें. 
बहर-पु. छंद, समुद्र.-अ. करितां, साठीं.- 
बहरहाल-अ.. कोठल्याहि. स्थितींत, 

होईल तसें. [-वि. बहिरा. 
बहारा-पु. भाग, हिस्सा, नशीब. 

बहराना-क्रि. स. रंजविणें, दुःख विसरूत 
जाण्यासाठीं एखादी गोष्ट सांगणें. 

बहरा-पु. भाग, नशीब.-वि. बहिरा. 

बहरामंद-वि. भाग्यवान, संपन्न, प्रसन्न. 
बहरामंद होना-फायदा छेणें. 
बहरावर-पु. भाग्यवान मनुष्य. 
बहरी-स्त्री. ससाणा. 
बहरेखुदा-ईश्व राकरितां. 
बहरियाना-क्रि. स. बाहेर काढणें, वेगढ्े 

करणें.--क्रि. अ. बाहेर होणें, वेगढ्ठे होणें, 
नावेचें मध्यधारेंत जाणें. 

बहुल-वि. पुृष्कक, दाट, गज्च--स्त्री. 
हलकी बैलगाडी.-पु. नाव, ऊस. 

बहलना-क्रि. अ. रमणें, मनोरंजन होपें. 
बहुलाना-कि. स. रमविणें, सनोरंजन करणें. 
बहलाव-पु. मनोरंजन, प्रसन्नता: 

बहली-स्त्री. रथा व्या आकाराची बैलगाडी. 
बहल्ला-पु. आनंद, प्रसन्नता. [अटठ, शर्तें 
बहस-स्त्री. वादविवाद, तक, हुज्जत,झगडा, 
बहसना-क्रि.स. बादविवाद करणें, पैज 

मारणें, तर्क करणें. 
बहा-पु. मूल्य (बेबहा-बहुमृल्य ) 
बहादुर-पु. साहसी, पराक्रमी, वीर. 
बहाना-पु. मतलब साघण्यासाठी खोलें 
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बोलणें, निमित्त, 

जहुरि 

कारण.-कि. स॒- 
वाहविणें, प्रवाहांत सोडणें, ओतपणें, व्यर्थ 

*ख्चे करणें. [ रमणीयता, प्रफुल्लता, मजा. 
बहार-स्त्री. वसंतऋतु, आनंद, तारुण्य, 
बहाल-वि. कायम, स्थिर, जसाच्यातसा, 

प्रसन्न, खूष, चांगल्ण स्थितीतला. 
वहाली-स्त्री. पुतर्नियुक्ति, पूर्वीचीच 

नेमणूक, बहाणा, कायमपणा, प्रसन्नता. 
बहाव-पु. प्रवाह, धार, वाहतें पाणी. 
बहिक्रम-.पु. वय. 
वहिया-स्त्री. बाही- 

बहित्त-पु. स्वर्ग [ स्वर्गीय, 
बहिदती-पु. स्वर्गात राहणारा., -वि. 
बहिन-स्त्री. बहीण: 

बहिस्-अ. बाहेर, बाहेरून, पृथक, शिवाय: 
बही, बहीखाता-स्त्री. वही. 
बहीर-स्त्री. गर्दी, बाजारबुणगे, सैन्य- 
बहुगना-पु. पातेलें. [सामग्री.-अ. बाहेर. 
बहुत-वि. पृष्कत्ठ, भरपूर: 
बहुत अच्छा-ठीक, बरें, फार चांगलें. 
बहुत करके-बहुधा, फार करून. 
बहुत कुछ-बराचसा- 
बहुत खूब-वाहवा, फार छान: 
बहुतक, बहुतर-वि. पुष्क, अनेक. 
बहुताई, बहुतायत--स्त्री. विपुलता. 
बहुतेरा-अ. अधिक, पुष्कल्ल. 
बहुतेरे-वि. अनेक. 
बहुधा-अ. अनेक प्रकारें, बहुतेक. 
बहुमत-पु. पृष्कछ लोकांचे वेगवेगढें 

मत, पुष्कछ लोकांचें मिलन एक मत, 

बहुम्न्य-वि. जास्त किमतीचा. 
बहुरना-क्रि. अ. परतणें, पुन्हां भेटफें. 
बहुरि-अ. पुन्हां, गानंतर. ॥ 



बहुरिया 

धहुरिया-स्त्री. नववध, सुन. 
धहुरी-स्त्री. चणे चुरमुरे. ! 
बहुरूप-वि. अनेकरंगी -पु. सरडा, केस, 

मदन, राह, शिव, विष्णु. 
बहुरूपिया-पु. बहुरूपी. 
बहूँटा-पु. बाजूबंद, 
बहू-स्त्री. सून, पत्नी, वधू, नवरी मुलगी. 
बहुलो-स्त्री. वेलदोडा. 
बहेड़ा-पु. बेहडा. 
बहेतु-वि. भटकक्या. 
बहेलिया-पु. पारधी. 
बहोर-पु. पुनरागमन. -अ. पुनः. 
बहोरना-क्रि. स. परत करणें. 
बहोरि-अ. पुन्हां, वारंवार. 
यो-पु. गाईचे हंबरणें, वेह्ां. 
बॉहा-अ. डावीकडे. 
बोक-विं. वांकडा, तिरपा.-स्त्री. बाजू- 

बंद, पायांत घालावयाचें चांदीचें कडें, 
बांगडी, धनुष्य, सुरी.-पु. वांकडेपणा. 

बोकड़ी-स्त्री. जरीच्या तारेची लेस. 
वोकपन-पु. वांकडेपणा, नखरा, शोभा. 
बेका-वि. वांकडा, बहादुर, नखरेल, 

तिरपा.-पु. तिरपें छोखंडी हत्यार. 
बोकुर, बेकुरा-वि. वांकडा, कुशल, तीदण. 
बोग-स्त्री. आरोछी, ओरड, निमाजाच्या 

बेछची सूचना देणारे मुल्लाचें मोठबानें 
ओरडणें, कोंबड्चाचें आरबणें. 

बांगड़, बोगड़-वि. मूर्ख, रानटी- 
बागुर-पु. पक्षी धरण्याचें जाढें. 
बंचना-क्रि. स. शिल्लक राहणें, उरणें. 

+-क्रि. स. वाचणें. 
बोछना-क्रि. स. इच्छिणें, अभिलाषा करणें, 
बंकछित-वि. इच्छित. [ निवडणें. 

बोसली 

बं।छी-वि. इच्छुक. 
बोहझ--स्त्री. वांझ, एक प्रकारचा वक्ष, वंध्या. 
बोट-पु. हिस्सा, वोट, गवताचा रस्सी. 
बोदे पड़ता-भागांत येणें. 
बाट चट-स्त्री. भाग, देणें, देवविणें. 
बॉटना-क्रि. स. वांटणें, विभागणें. 
बोटा-पु. हिस्सा, भाग- 

बोडा-वि. शेपटी नसलेला, संततिहीन 
ब्रोडी-वि. एकटी, पुच्छविहीन.:-स्त्री. 

बाोद-पु. सेवक, दास... [छडी, लाठी: 
बोदर-पु. वातर, माकड़. 
बोदा-पु. बांडगुल. 
बोदी-स्त्री. दासी, सेविका- 
बोदू-पु. कैदी. 
बाध-पु. बांध, पाण्याचा प्रवाह अडवि- 

प्यासाठीं किवा शेत इ. थी मर्यादा 
दाखविष्यासाठीं रचलेली भित्त. 

बेंधधना-क्रि. स. बांधणें, निश्चित करणें, 
ठरविणें, कैद करणें, घर बांधणें, दुरुस्ती 
करणें, योजना करणें, मंत्रद्वा रा तरवार 
इू. बांधणें. 

बाधनू-पु. उपक्रम, कल्पित गोष्ट, ठरबि- 
लेली गोष्ट किवा विचार, खोटे आरोप, 
कलंक, दोष. [बांधण्पाचे साधन. 

बोधप-पु. बांधण्याच्री किया, दोरी इ. 
बोबी-स्त्री. सापाचें बीक, वारूक- 
बास-पु. सव्वातीन गजांचें माप, बांबू, 

पाठीचा कणा. 
बोसपर चढ़ता-अपकीति होणें. [ करणें. 
बोस पर चढ़ाना-खूप चढविणें, अपकी्ति 
(कुएसे ) बोस डालना या छोड़ना-अतिशय 
बे।सों उछलना-अत्यंत प्रसन्न होगें. झोधणें. 
बोसलो-स्त्री. मुरली, कसा. 



बोसुरो 

घोसु री-स्त्री. मुरली. 
बोहु-स्त्री. हात, भुजा, भरोसा, आसरा, 

एक प्रकारचा व्यायाम, बाही- 

थे।!ह गहना या पकड़ना-साहाय्य करणें, 

बोह ट्टना-निराधार होगें. विवाह करणें. 
बह गहेकी लाज-वाटेल तें करून रक्षिणें. 
बह देना-साहाय्य करणें. 
बाहबोल-साहाय्यतेचें वचन. 
बा-अ. बरोबर, समक्ष. -पु. पाणी.- 
बाइस-पु. कारण, मलसंचालूक. 
बाई-स्त्री. त्रिदोषांपकी वात' दोष, कुलीन 

स्त्री, वेश्यांच्या नांवापुढें हा शब्द 
कधीं कधीं लावतात. 

बाईको झोंक-वायूप्रकोप, आवेश. 
बाई चढना-शेफारून बोलठणें. 
बाई पचना-घमेंड जिरणें. 
बाईक्ष-वि. बावीस. 
बाईसी-स्त्री. बाविसांचा गट, बावीस संग्रह. 
बाड, बाऊ-पु. वायु. 
बाडर-वि. वेडा, बावका, मुका- 
बाडा-अ. डावीकडें, 
बाक, वाक-स्त्री. वाणी, वचन--पु. भय. 
बे-बाक-निर्भय- 
बाक़र-पु. महापंडित, धनाढ्थ माणूस. 
बाक़र ख़ानी-स्त्री. एक प्रकारची उत्तम 
बाकला-पु. एक प्रकारचा वाटाणा. [ पोछी. 

बाकस, बॉक्स-पु. पेटारा, पेटी. 
बाकियात-स्त्री. शिल्कलक रकमा.- 
बाकी-स्त्री. वजाबाकी, धान्यविशेष.-वि. 

शिल्लक.--अ. पण, परंतु. [ घर. 

बाकरि-स्त्री. विटांनीं व मातीनें बनविलेलें 
बाग सोड़ता-बाजूला वल्वविणें. [ दोरी- 
बाग्न होर-स्त्री, लगाम, लगामांत बांधण्याची 

* हे८ ६५ म्म्क बाजागाजा 

बाग़ना-क्रि. अ. चालणें, फिरणें, बोलणें: 

बागबान-पु. मारी. 
बाग़बानी-पु. मारथावें काम: 
बाग्रर-पु. नदीचा उंच किनारा. 

बागा-पु. एक अंगरखा, मानाचा पोषाख. 

बाग्राती-स्त्री. बागायती जमीन. 
बाप्ी-पु. बंडखोर, राजद्रोही- 
बासीचा-पु. लहान बाग- 

बाग्रोस, वागोश-स्त्री. आकाश वाणी, सर- 
स्वती.-पु. ब्रह्मदेव, बृहस्पति, वक्ता. 

बागर-पु. पक्षी पकडण्याचें जालें, पाश. 
बाधंबर-पु.व्याध चर्म,एकप्रका रची कांबली' 

बाघ-पु. वाघ. | दंझ्ञामुल्ठें. ) 
बाघी-स्त्री. जांघेंतील_ अवधणा (उप- 
बाचा, बाचा-स्त्री. वाणी, वचन, वागि- 

न्द्रिय, सरस्वती- 
बाचाल वाचाल.-वि. वाचाढू, बोलका. 

वाईट व पुष्कक्त बोलणारा. 
बाछा-पु. वासरूं, गोच्हा, मुलगा. 
बाज्ञ-वि. कांहीं, कोणी कोणी.--अ. वंचित, 

रहित.-पु. शिकारी पक्षी, बहिरी 
ससाणा, बाणाची पिसें, घोडा. 

बाज़ आना-सतारीती तार, जवत्ठ न जाणें 
बाज़्ञ करना-अडविणें. (त्यागणें, कंटाव्णें, 
बाज़ रखना-मना करणें. 
बाज़ गस््त-वि. परत अयेणें. 
बाज़ गुज्ञार-पु. कर देणारा मनुष्य: 
बाज् दावा-पु. स्वत्व घालविणें. 
बाजना-क्रि. अ. वाजणें, झगडणें, लढणें, 

प्रसिद्ध होणें, छागणें, दुखावणें. 
बाजरा-पु. बाजरी- 
बाजा-पु. वाद्य. [ समूह. 
बाजा गाजा-अनेक प्रकारच्या वाद्यांचा 
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बानाब्ता-अ. कायदेशी ररित्या, नियसा- 
बाज़ार पु. बाजार. ्सार.--वि. कायदेशी र. 
बाजार गर्म होना-चलती असणेें, बाजारांत 

माल व गिन््हाइक अधिक भ्रमाणांत असणें. 
बाज्ञारू-वि. बाजारी, सामान्य, अशिष्ट. 
बाज़िदगी-स्त्री. खेछ, मौज, घूर्तपणा, 
बाजिदा-पु. खेल्छाड़ू. [ चलाखी. 
बा(वा) जि, बाजी-पु. घोडा, बाण, पक्षी, 

अड॒ल्ठसा, गंधर्वाचा घोडा, सूर्य, वाजसे- 
तीय, ब्राम्हय--वि. गतिशील, चपत्ठ, 

वबाज्ञी-स्त्री. पैज, डाव. [ वेगवान, बलिष्ठ. 
बाजी मारता-डाव जिकणें. 
बाजी ले जाना-सर्वात श्रेष्ठ ठरणें. 
बाज्ञीगर-पु. जादृगार. 
बाज्ञीचा-पु. खेढणें, खेछ, तमाशा. 
बाजु-अ- शिवाय, अतिरिक्त. 
बाजू-पु. बाह, बाजूबंद, बाजू, पंख, 

ग्रत्यक कार्मात बरोबर राहुन मंदत 
करणारा मनष्य, पक्ष. 

बाझ-वि. रहित. [ करणें, वंधनांत पडर्णे. 

बाझना-क्रि. अ. अडकणें, झगडणें, हट्ट 
बाद-पु. वरवंटा, वजनें (शेर, अच्छेर ३. ), 

वाट, मार्ग, रंस्ता, 
बाट काटना-रस्ता पार करणें. 
बाट जोहना-प्रतीक्षा करणें. [छागणें. 
बाद पड़ना-मार्गे लागणें, छछणें, बद्टा 
बाटना-क्रि. स. बाटणें, चूर्ण करणें. 
बाटिका, वाटिका-स्त्री. बगीचा. [वाटी- 
बादी-स्त्री. वाटी, गाकर, रुंद तोंडाची 
बाड़-स्त्री. आडोसा, कुंपण. 
बाड़ा-पु. वाडा, भव्य इमारत, गोठा. 
बाड़ी-स्त्री. बाग, वाटिका- 

सरबत्ती (बंदूक तोफेची ), तलवार 
किवा शस्वराची धार. 

बाढ़ दगना-तोफांची सरबत्ती होणें. 
बाद्द पर रखना-उत्तेजन देणें, धार लावणें. 
बाढ़ता-क्रि. अ. पाहा ' बढ़ना . [ सरस्वती - 

बाणी, वाणी-स्त्री. वाणी, वचन, भाषा, 
बात-स्त्री. गोष्ट, कथन, वचन, चर्चा, 

प्रसंगानें विघालेली गोष्ट, माहिती, 
विश्वास, प्रतिष्ठा, संभाषण. 

(पुरानी) बात उखाड़ना-जुर्ने भांडण 
उकरून काढणें. [ गोष्ट काढणें. 

बात उठाना-सहन करणें, मान्य करणें, 
बात कहते,बात की बात में-बोलतां बोलता. 
बात काटना-मध्येंच बोलणें, खंडन करणें- 
बातका बतंगड़ करना-शब्दानें शब्द वाढ- 

विणें, घोछ घालणें. 
बात का बतंगड़ बनाना दे-क्षुद्र गोष्टीस 

विनाकारण महत्त्व देणें. [ करणें. 
बात को सरना-शव्द राखण्याचा प्रयत्न 
(कोई ) बात नहीं-कांहीं चिता नाहीं. 
बात कया है-भानगड़ काय आहे. 
बात खाली जाना-अन्हेर होणें. [ठोकणें. 
बात गढ़नता-विनोदार्थ बनवून सांगणें, थाप 
बात चलना छिड़मा-चर्चा होणें, 
बात जाना-अन्नू जाजें. 
बात न पूछना-पर्वा न करणें. 
बात न रहना, बात खोता-विश्वास उडणें, 
(किसीकी) बात पैकड़ना-शव्द धरून बसणें. 
बात पड़ना-विषय काढणें, चर्चा होणें. 

बात पर जसना-दब्द कायम टिकविणें. 
बात पर अड़ना,बात पर आना-आग्रह धरणें. 
(पते की )बात (मार्क की ) बात-सुंदर कल्पना. 

बाढ़-ढ़ि-स्त्री. बाढ़, अधिकता, पुर, भरती, : बात पर मरना-शब्दासाठीं सर्वेस्व टाकणें. 
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की आओ टलली लीक ज नम प 2 न 
बात पर बात कहना-तोंडाला तोंड देणें. 
बात पाना-मर्म कछणें. 
बात पूछना-समाचार धेणें. 
बात बढ़ना-प्रकरण वाढ़णें, भांडण होणें. 

बात बननता-कार्य सफल होणें, चांगली 
बात बनाना-थाप मारणें. [स्थिति येणें. 
बात बिगड़ना-काम बिघडणें. 
बात में आना या आ जाना-फसणें, 

बोलण्याला हुरछणें. [ मताग्रह धरणें. 
(अपनी) बात रखना-वचन पाढणें, 

बात रही-ठरलें तर. 
बात लगना-मनाला लागणें, प्रभाव पडणें. 
बात ही बात में-बोलतां बोलतां. 
बातचीत-स्त्री. संभाषण, वार्तालाप- 
बातिन-पु. आंतील बाजू, अंतःकरण, मन. 
बातिनी-वि. आंतला, मनाचा. 
बातिल-वि. खोटें बोलणारा, खोटा, व्यर्थ, 

अशक्त, रह केलेलें. 
बाती-स्त्री. पाहा बत्ती 
बातुछ-वि. विश्षिप्त, बेडा. 
बातूनि, बातूनी-वि. बडबडया, वाचाह्- 
बाथ-पु. मांडी. 
बाद-पु. विवाद, तकं, पैज, हवा, वारा. 

-अ. नंतर, मागाहुन.--वि, वेगढ्ठा केलेला. 
बादकश-पु. पंखा, झरोका, भाता, फ़रुंकणी. 

बादना-क्रि. अ. बकणें, हुज्जत घाढणें, 
आव्हान देणें. [ करणारा- 

बाद फरोश-पु. खुशामती, व्यर्थ बडबड 
बादबान-पु. जहाजाचें शीड. 
बादर--वि. आनंदित, प्रसन्न.-पु. ढग, 

कापसावें रोपटें, कापूर. 
बाद रफ़्तार-वि. वाय्याप्रमाणें चालणारा. 
बादल-पु. मेध, ढग. ॥ 

बादल उठना या चढ़ना-आकाश भरून येणे. 
बादल छेंटना-आकाश निरभ्र होणें. 
बादल में चकती छगाना-आकाशाला ठिगढ 

लावणें.. [ (जरीच्या कामासार्ठीं ). 

बादला-पु. चांदीसोन्याची बारीक तार 
बादले-पु. जरी कामाचें कापड, स्वर्ण 
बादशाह-पु. बादशाहा. [खचित. 
बाद-सख्त-स्त्री. तुफान, मोठे संकट. 
बाद-हवाई-अ. व्यर्थ, उग्रीचच. 
बादास-पु. बदाम. 
बादामी-पु. एक लहान डबी, एक पक्षी, 

बदामी रंग.-वि. बदामी रंगाचा, 
बदामाचा, बदामाच्या आकाराचा. 

बादि-अ. व्यर्थ. [एक हत्यार, वाटी, पेला- 

बादिया-पु. तांब्याचें भांडें, जंगल,लोहाराचें 
बादी-वि. वातुतद्ठ, वातकारक, वाताचा. 
बादुर-पु. वटवाधुल्व [>स्त्री. वात. 
बादे-सबा-स्त्री. पूर्वेकड्न येणारा वारा. 
बाध-पु. संकट, दुःख, विरोध, विध्न, 

कष्ट, कठिणता, अर्थाची बिसंगति, 
एक प्रकारच्या गवताची दोरी, आशक्षेप, 
खंडण, निषेध. [दुःखदायी. 

बाधक-वि. अडवणारें, विध्न आणणारा, 
बाधना-क्िं. स. विध्न आणणें, अडविणें. 
बाधा-स्त्री. अडथक्वा, विघ्न, अडचण संकट, 

पीडा, इजा, विरोध, खंडण, निषेध. 
बाधी-देखो बाधक 
बाध्य-वि. बांघलेला, विवश. 
बान-पु. वाण, आतषबाजी, समुद्र किया 

नदीची मोठी लाट-्त्री. दोरी- 
-प्रत्य. रक्षक (जसें दरबान ), ठेवणारा 
व दाखविणारा, हांकणारा (जसें फील- 

बानक--स्त्री. वेष. [ बान ) . 



बानगी 

बानगी-स्त्री. तमुना, वानगी- 
बानर-पु. वानर. [ समर्थ, शक्तिशाली. 
बानवा-वि. चांगल्या आवाजाचा, संपन्न, 
बाना-पु. पोषाख, चार रीत, एक हृ॒त्यार 

बीण, कपड्याच्या बीणेंतील आडवा 
घागा, पतंगराचा दोरा (मांजा). 
-क्रि. अ. मोठें भोंक पाडणें. 

सानि-नी-स्त्री. संवय, तेज, कांति, वाणी, 
वचन, महात्मा वचन, सरस्वती- 

बआानिन-स्त्री. वाण्याची स्त्री. 
बानिया-पु. व्यापारी. 
बानी-पु. बनिया, वाणी, बनविणारा, तयार 

करणारा, मुख्य साधन, नेता, अधिकारी. 
बानेत-पु. बोथाटी फिरविणारा, तिरंदाज, 
बाप-पु. पिता. 
बापिका-स्त्री. मोठी विहीर. [ छांचें. 

बापी-स्त्री. विहीर, तत्ठें. -वि. वाडबडि- 

बापुरा-वि. साधा रण, तुच्छ, गरीब, बापुडा. 

बापुरी-वि. बापडी, बिचारी, गरीब, तुच्छ. 
बापू-पु. पिता. [केस, विषय, अभिप्राय. 
बाब-पु. प्रकरण, परिच्छेद, दार, दरवाजा, 
बाबत-स्त्री. संबंध, विषय. -अ. संबंधी, 

विषयीं. 
बाबा-पु. वृद्ध आणि पूज्य व्यक्तीकरितां 

संबोधन, पिता, पितामह, साधुसंन्याशां- 
करिता संबोधन, मुल्ंकरितां प्रेमाचें 
संबोधन. [ प्रेमसूचक शन्द. 

बाबी-स्त्री. संभ्यासिनी, लहान मुलांचा 
बाब-पु. राजवंशी किवा क्षत्रियांचा सन््मा- 

नसूचक शब्द, कारकन, भला माणूस, 
पित्याचें संबोधन. 

बास-पु. गच्ची, छत, विरोधी. 

« रे८४ -- 

[योडा. 

बारबश्बार 

बाम देव-पु. शिद, एका ऋषीचें साँव- 

बार्वे-वि. डावा. 
बार्येदेना-सोडून देणें, राहुन जाणें, लक्ष देणें. 
बाय-पु. वारा, वात--स्त्री. पाययांची 
बायद-अ. जसें पाहिजें तसें. | विहिर. 
बायन--पु. बयाणा, उत्सवप्रसंगीं इष्ट- 

मित्रांना वाटावयाची मिठाई 
बायन देता-खोडी काढणें. 
बायबिडंग-पु. वाव्डिग. [ तेल. 

बायस, वायस-पु. कावछा, चंदन, टारपीण 
बॉया--वि. डावरा, प्रतिकूल, विरुद्ध, 

डाव्या हातानें वाजविष्याचा तबला- 
बायो देना-जाणून बाचविणें. 
बायें-अ. डाबी कडे, विरुद्ध, उलट. 
बायें होना-सिन्न होणें. 
बार-स्त्री. वेठ, उशीर, खेप.-पु. ओश्षें, 

द्वार, आश्रयस्थान, दरबार, वर्तुछू, अड- 
था, नाव,हत्यारानी धार, थाढी $- चा 

बारबार-पुन्ह पुन्हां. [कांठ. 
बारक-अ. एकदां, एक्रेवेछीं.-स्त्री. शिपाया- 

साटीं बांधलेलें घर. 
बारकश-पु. ओझें घेऊन जाणारी गाडी. 
बारगह, बारगाह-स्त्री. डेरा, तंबू, दरबार. 

बारगीर-पु. हमाल, स्वत:चा घोड़ा न 
ठेवणारा सैनिक. 

बारजा-पु. घरासमोरील ओटा, सज्जा. 
बारतिय-स्त्री. वेश्या. 
बारदाना-पु. पोतें, सैन्याच्या खाण्या- 

पिष्याची सामुग्री, रसद 
बारन-पु. अडथक्छा, कंबच, हत्ती.-स्त्री. 

बढ्झी.-अ. शीघ्र. [ मनाई करणें. 
बारना-क्रि. स. पेटविणें, निवारण करणें, 
बारबरदार-पु. हमाल, मजूर- 
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बारबरदारी-स्त्री. हमारी, हमालाजें काम. 
बारह-वि. बारा. 
बारहखड़ी-स्त्री. बाराखडी, 
बारहदरी-स्त्री. मोकठी हवेशीर बैठक. 
बारह॒बाट-अ. नष्ट. 
बारहबाना-नी-वि.देवीप्ममसन,चोख (सोनें), 

निर्दोष, पूर्ण.-स्त्री. सू्यासारखी चमक. 
बारहमास-पु. वियोगिनीचें गाणे (यात 

बाराही महिन्यांचे प्राकृतिक विशेषतांचें 
वर्णन असतें ). [बारा महिने होणारें. 

बारहसासी-ति. बारा महिने फुलणारें, 
बारह॒वफ़ात-स्त्री. महंमद पैगंबराच्या 

मृत्यूपूर्वीचे बरा दिवस. 
बारहसिंगा-पु. सांबर 
बारहा-अ. वारंबार, नेहमी 
बारहीं-स्त्री. बारसें,वा रावा दिवस ( म रणा- 

नंतरचा),जन्मानंतरचा बारावा दिवस 
बारो-पु. पाऊस, वर्षो. 
बारा-वि. बाकूक.-पु. मुलगा. 
बारात-स्त्री. पाहा बरात 

बारानी-वि. कोरडवाहू,. जिराईत 
(जमीन ) .-पु. पावसात्ठी कोट. 

बारि, वारि-स्त्री. पाणी.-अ. ओवाकूब.- 
बारिशय-स्त्री. पाऊस, वर्षाऋतु. 

बारी-स्त्री. किनारा, समान, साजिन, बाग, 
मुलगी, घर, खिडफ़ी, झरोका, घदर, 
पाली, धार.-पु. पत्रावह्ली,द्रोण इ बिकृ- 
णारी जात, ग्रुरव. 

बारी बारी से-पाछीपाबीने. 
बारी बंधना-पाठी दरणें 
बारीक-वि. बारीक, पातत्ड, छहयन, सूक्ष्म 

कौदल्यपूर्ण [ खूबी समजणारा 

व्कमका ड्े<५ आई बाड़बजचा 

बारीस, वारीश-मु, समुद्र. [ पणप-, 
बारू-पु. रेती, वाल: 
बारूद-स्त्री. दाह (उडविष्यावी)- 
(गोला) बारूद-स्त्री. कढाईची सामग्री, 

दाब्गोत्ा. 
बारूदखाना-पु. दारू इ. बंनविष्याची जांगा 
बारूनी-स्त्री. मच, पश्चिम दिशा, दूर्षा 

एक पे, पापण्यांचे केस 
बारे-अ. वाटेल ससे, एकवेल्ठी, शैर्बटीं,; 

अखेरीस. “यु. मुलगे. -क्रि. सः मोवा- 
ठणे. -वि. अविव्ाहित 

बारे में-अ. संबंधी, विषयी 
बारोठा-पु. वराचे कन्याद्वारी पूजन कर» 

ण्याची एक पद्धत, मधृपर्क 
बाल-पु. पुच्छ, हत्तीचें किवा घोड्चाचे 

पुच्छ, चोडा, चाक्ा, केंस, दालूक, 
जनावराचा बच्चा,-धान्यात्री ओबी.-वि 
अबोध,लहान, कोंवका, अन्न, नवा, मूर्ख. 

बाल बोका न होना-कंही वांकड़ें न होणें. 
(नहाते) बाल न विसकता-यत्किज्ित 

कष्ट न होणे. [अनुभव प्राप्त करणें. 
(किसी काम सें) बाल पकाना-पु. पुष्कलठ 
बाल बाल बचना-थोडक्यात वाचणे, 
बालक-पु. लहान मूल, अगठी, कंकृण, कूड़ें, 
बालखोरा-पु. टक््ककू पडण्याना रेय, 
बालगीर-पु. घोडबाचा नोकर, 
बालछड़-स्त्री. जद़ामरंसी (एक ओषधि),, 
बाछटी-स्त्री. घादली. 
बालतोड़-प्रु. केसदोड. . [ केसाक पुच्छु 
बालधि बालभार, बालहस्त-पू. श्लोंपूड, .. 
बालना-नक्रे. स, ,दिवा छावणें, पेटविमें, ... 

बारीकबीं-वि. सूक्ष्म नजरेनें पहाणसस,| बालबध्च-पू. संतान, मुलेंबाद़ें 
हिं. म. को...२५ 
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बालभोग-पु. नैवेश. 
बालम-पु. पति, प्रियकर 
वालमसीरा-पु. काकडी 
बालसीक-पु. वाल्मिकि ऋषि 
यारा-वि. वरील, वरचा.--अ. वर वरती. 

“स्त्री. तरुण स्त्री, पत्नी, भार्या, स्त्री. 
लहान मुलगी, हातांत घालावयाचें कडें 

(बोल ) बाला रहुना-वाहवा होगें, प्रसिद्ध 
होणें [वरील साय, 

ब्रालाई-वि. वरचा. -स्त्री. मरूई, दुधा- 
बरलाखाना-पु. बैठकीची माडी. । 
बारूबर-पु. एक प्रकारका अंगरखा. 
बालाबाला-अ. वरवर. | 
बालि-पु. वाली, सुग्रीवाचा मोठा भाऊ. 

। 

बालिश-वि. वयांत आलेला. [पोरकट, मूर्ख 
बालिश-स्त्री. उशी. -पु. उसें.--वि. शिशु, 
बालिइत-सर्त्री. वीत (माप). 
बाली-स्त्री. ऊहान वयाची मुलगी, बाली 

ओंबी, कणीस. -पु. वाली. 
बालीदगी-त्री. विकास, बाढ़. 
बालीन-पु. उश्ची 
बालका,वालुका-स्त्री. वाहढ्ूू, बारीक खडे- 

मिश्रित वाढू, रेती, कांकडी 
बाल-पु. रेती, वाल्ू. 
बाहुफी भींत-शीघ्य नष्ट होणारा पदार्थ. 
बालूदानी-स्त्री. रेतदाणी, वाक्ृदाणी- 
बालूसाही-स्त्री. एक मिठाई. 
बाल्य-पु. बारूपण, अज्ञान, अल्पत्व, बाल- 

पृणा, निरभिमानित्व. -वि. बालकातें 
बाव-पु. हवा, अपान वायू. [ बालपणीचें. 
बावत्-पु. बावन. 
बावन तोले पाव रत्ती-शंभर टक्के. 
बावत बीर-वि. शूर वीर, महाप्रतापी. 

बावर-पु. विश्वास. 
बावरचो-पु. आचारी. 
बावरचोखाना-पु. स्वयंपाकघर. 
बावला, बावरा-वि. बावल्ठट, वेडा. 
बावलापन-पु. बावल्ठटपणा, वेडेपणा.[ वेडी. 
बावली-स्त्री. पायविहीर, बावडी. -वि. 
बादो, बायो-वि. डाव्या बाजूचा, विरुद्ध. 
बाश-अ. राहा अशा अर्थी (समासांत-जसें-- 

खुशबाश-आनंदांत राहा). 
बाशिदा-पु. निवासी, रहिवासी. 
बास-पु. वस्त्र, निवास, निवासस्थान, 

गंध, एक छंद, एक वक्ष.-स्त्री. अग्नि 
एक प्रकारतें शस्त्र, वासना, इच्छा 

बासन-पु. भांडें [सुवासित करणें 
बासना-स्त्री. वासना, वास. -क्रि. स 
बासमती-पु. एक प्रकारचे सुवासिक त्तांदुछ 
बासर, वासर-पु. दिवस, सकात्ठ, सकाढीं 

गावयाचा राग, राग भेद 
बासव, वासव-पु. इंद्र, वसू (चेदि देशाच्या 

राजाचा पुत्र ), वाली 
बासा-पु. खानावव्ठ, निवासस्थान 
बासिरा-पु. पाहेण्याची शक्ति, डोछे 
बासी-वि. दिल पाकें, सुकलेलें, कोमेजलेलें 
बासी कढ़ी में उबाल आना-शिकछथा कढीस 

ऊत येणें, म्हातारपणीं. डोहाछे लागणें. 
बासोंधी-स्त्री. बासुंदी 
बाह-पु. हात.-स्त्री. जंपणी (नांगरास) 

संभोगेच्छा, संभोगशक्ति 
बाहना-क्रि. स. वाहन नेणें, ओओझें नेणें 

चालविणें (हत्यार), फेंकर्णे, गाडी 
घोडे हांकणें, बाहणें, नांगरणें, गाभीण- 
करविणें (गाय, म्हैंस इत्यादीस) 

बाहसम-अ. आपसांत, साथ. 
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बाहेर-अ. बाहेर, दुसन्या जागीं, शिवाय, 
बाहर होना-प्रकट होणें. [ संबंधरहित. 
बाहर करना-दूर करणें. [तल्याशिवाय- 
बाहर बाहर-बारोबार, कोणाला सांग्रि- 
बाहर का-परका, अनात्मीय. 
बाहर जामी-पु. सगुणरूप, ईश्वरावतार. 
बाहरी-वि. बाहेरील, परका, दरपांगी, 
बाहिज-पु. बाहेरील, वरवरचा. [वरवरचा. 
बाहिन, बाहिती-स्त्री. सेना, तीन गण 

सैन्य, नदी, नेणारी 
बाहु-पु. हात, त्रिकोणाची बाजू, पशूचा 

पुढील पाय, देहाचा ऊध्वेभाग 
बिजन--पु. खाद्य वस्तु, प्रगटीकरण, अवयव, 

भाजीपाला, शिजलेलें अन्न, व्यंजन: 
बिद-पु. पाण्याचा थेंब, दोन भुवयांमधील 

जागा, .टिकली, वीर्याच्रा थेब 
बिदी,बिदुली-स्त्री. अनुस्वार, बिदु,,टिकली. 
बिधना-क्रि. अ. भोंक पडणें, अडक॒णें. 
बिध्या, विध्याचछू-पु. एक परवेत- (मध्य- 

बिआना-क्रि. अ. विणें (पशु). [प्रदेशांत ) 
बिआध-पु. व्याध, व्यथा. 
बिकट-वि. पु. पाहा विकट.' 
बिकटासी-वि. स्त्री. भयंकर तोंड असणारी.- 
बिकना-क्रि.अ. विक्री होणें. [ बनणें. 
(किसी के हाथ) बिकना-एखाद्याचा सेवक 
बिकरार-वि. भयंकर, बेचैन. 
बिकवाना-क्रि. स. विकविणें. 
बिकस-वि. प्रसन्नता, विकसित होऊन. 
बिकसना-करि.अ. विकसणें, फुलणें, प्रफु- 

ल्लित होणें 
बिकसाना-क्ि. स. विकसविणें, फुलविशें 

प्रसन्न करणें.-क्रि. अ. फूलणें 
बिकाऊ-वि. विकाऊ, . विकावयाचें 

« देट७ «« बिगुल 

बिकार-पु. विकार, रोग, पीडा, दोष, 
दुष्कृत्य, दुर्वासना, बिकट, भीषण. 

बिक्रम-पु. पराक्रम, प्रभाव. 
बिक्नी-स्त्रीं. विक्री, विकून मितल्ठणारें धन. 
बिखड़न--वि. तोडणारा, नाश करणा रा. 
बिखम-वि. विषम, सपाट नसलेलें, बिकट.' 
बिखरना-क्रि, अ. विख् रणें, पसरणे. 
बिखराना-करि. स. विखुरणें, पसरविणें. 
बिखान, विधाण-पु. शिग. 
बिख्यात-वि. प्रख्यात, अमुक नांवाचा. 
बिगड़ना-क्रि. अ. बिघडणें, रागावणें, संता- 

पणें, दुर्देशा होणें, नीती भ्रष्ट होणें, बंड 
करणें, परस्परांत वैमनस्य येणें, व्यर्थ ख्चे 

बिगड़ेदिल-पु. भांडखोर, कुमार्गी. [ होणें. 
बिगड़ेल-वि. तापट, हड़ी, दुराग्रही. 
बिगत-वि. नाहींसें झालेलें, मृत, अंधुक, 
बिगर-अ. खेरीज, बांचून. [ निस्तेज- 
बिगरना-क्रि. अ. पाहा बिगड़ना' 
बिगसना-क्रि. अ. विकसणें, उमलणें, फुलणें 
बिगहा-पु. बिघा 
बिगाड़-पु. दोष, खराबी, झगडा. 
बिग्राड़ना-क्रि. स. बिघडविणें, हानि करणें. 

बिगाना-वि. परका, अन्य 
बिगारी-स्त्री. बिगार, भजुरी न देतां 
बियास-पु. विकास. [ घेतलेलें काम 
बिगासना-क्रि. स. विकसित करणें 
बिगिर, बगेर-अ. बिता, शिवाय. 
बिगुन, विगुण-वि. ठोंब्या, मूल, गुणरहित- 
बिगुर-वि. कोणत्याच गुरूकड़न ज्ञान 

न घेतलेला. | अडचण. 
बिगुरखिन-स्त्री. बुचकछा, विवंचना, 
बिगुरदा-पु. एक प्रकारवें प्राचीन हत्यार. 
बिगूल-पु. सैनिकांना एकत्र करावयाचे 
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क्छीं वॉजिवावंयाची तुतारी- 
. अफ्रसे, त्रास. 

बियोना, विगोवना-क्रि. स. साथ करें. 
- ब्रिघब्ञक्तिकें, कृपचिणें, त्रात॒ देखें, 
भुझविणें, कंठणें, घारूविणें, चोरेसणे. 

बिएहु-पु. पाहझाय पिग्रह, 
बिघटना-कि. सन, -तोडणें, बनविफें, 
बिच-नभ, मध्यें, 

बिचकाना-क्रि.अ. चिडविणें, वेगयरुणें, त्ोंड 
वेडेंबांकडे करणें (बरेचव पदार्थामृल्ठें.) 

विच्नरना-क्रि. अ. फिरणें, सहल करणें, 
यात्रा करणे, प्रवास करणे.- 

ब्रिचरण-पु. सहलू, प्रवास. [ खचणें. 
बिचलना-्रि. अ. विचलित होणें, हिम्मत 
बिचलइ-वि. मधस्म. 

बित्नलाना-क्रि. स, विचलीत करें, 
अव्यब्नस्थित करणें. [आणपण्यासाठी ). 

बिचवान-वि, मध्यस्थ. (सलोखा घड़वुन 
बिचहुत-पु. संदेह, द्विधा, अंतर. 
बिचच्छन, विचक्षण-वि. चमकदार, निपुण, 

पारदर्शी, पंडित: [ प्रश्न करें. 
बिब्सरना-क्रि. अ. विचार करणें, विचारणें, 
बिचारा, बेचारा-वि. दीन गरीब. 
बिचारी, विचारी-वि-विचा री, समजूतद्धर्. 
बिचाल-पु. अरूग, फरक, अंतर. 

बिचेत, विद्ञेत्तत-वि- मुच्छित, ब्रेशुदू 
बिचौनियई/जिचौलियां,बिचौही-पू.मध्यस्थ: 
किब्छ-पु. विंचूं, विधारी गवत ; 
बिछमा-क्रि. अ. पसरलें जाएें, 
बिछलना-क्रि. अ. घसरणें, सरकणें, 
बिछवानार-क्रि.स॑पसरवन घेणें, आंथर्राषिशें.' 

हऔ। बिछलेवा, विछलाहर-विं. धंसरणें.- 

बम इंडट कब बिभोगे 

बिछावन-पु. अंधरूण, बैठक... [लोक विभें. 
बिंछिबी-पु. विरोली (दंगियां) 
बिंछुआ-पु. बिचवा, जोडवीं, करंगीटा 
बिछुड़नता-क्रि.अ. वेगढें होणें, वियोग किंग 
बिछरन-स्त्री. वियोगं. [बविरह “ोणें. 

' | बिछुर|( ड़) ता-कि. अ. पाहा 'बिछड़नी'. 
बिछुना-वि. वियोगी.- 
बिछेलन-पु. धसरणी. 
बिछोड़ा-पु. वियोग, विरह, 
बिछोय-ह-पु. विरह, वियोग. 
बिछोहना-क्रि. अ. पाहा बिछुड़ना. 
बिछोना-पु. बिछाना, अंथरूण. 
बिजून-पु. सरसहा कत्तत...[ चढविणें. 
बिच्चन बोलना-कत्तलीची आज्ञा देणें, हल्ला 
बिजन-पु. लहान पंखा--वि. एकटा, एकाकी, 
बिजना-पु. पंखा. [ एकात स्थान- 
बिजय-पु. विजय. 
बिजया-स्त्री. भांग, दसरा. 
बिजयी-वि. विजयी. 
बिजली-स्त्री. वीज, गठय्ांतला किया 

कानांतला दागिना, आंब्याची कोय- 
“वि. चंचल, चपक्र, चमकदार. 

बिजाती-वि. परजातीचा, जातीतुन बाहिर॑ 
बिजान-पु. अज्ञान. [ काढलेडा. 
बिजायठ-पु. बाजूबंद 
बिजार-पु. बैल.-वि. आजारी 
बिजारा-वि. बियां्चें 
बिजुरी-स्त्री. वीज: 
बविजका-खा-पु. पक्षी वरैरेंना हँसेकेन 

लावण्याकरितां शेतांत काठीवर उलटें 
धातलेलें मडंकें, बजगावणें 

बिजे-स्त्री. जय 
बिछाना-क्रि. स. पर्सरेंथिणें, विखेरों॥| बिजोग-पुः वियोग. 
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विज्ञोना-कि. मा. निरखत वाहंगेंः 286 'बिद्ाया-क्रि: स. कबेतविणें; संजय 
: «& करणें, .बाहबिणें. बिजोरा-वि, दुबका; अशक्लः 

बिजोहा-पु. व्यामोह, श्रम, एक: छंद 
बिज्जु-पु. वीज.. 7४: 
बिज्जुल-पु. साल, टरफल. -रत्री. वीज. 
बिज्जू-पु. ऊद, रानमांजर. 
बिज्ञान-विज्ञान. . पँ होणे. 
बिश्लु (झ) कता-कि. अ. मड़कणें, बांकड़ें 
बिश्ल॒ुकाना--क्रि. स. भिवविणें, भडकविएं. 
बिट-बविट,--वि. नीच.-पु: वैश्य, दुष्ट, 

नाथकाचा मित्र (साहित्यांत ), विष्टा 
(पक्ष्यांची ), कामुक, जार, वेश्येचा 
आश्रित, ठक, धर्ते, उंदीर, खैर, नारिंग 
विडलोण, प्रायश्चित्तारिन 

बिटप-पु. वृक्ष 
बिटरना-क्रि. अ. मछणें, ढवल्णें 
बिटिया-स्त्री... मुलगी, ब्रेटी 
बिटौरा-पु. गोवन्यांचा ढीग, वाझल्ें- 
बिठाना-क्रि. स. बसविएें 
बिडंब-पु. अवडंबर. 
बिड़-पु. एक प्रक्तारचें मीठ, कामुक, 

वेश्यागामी, घूर्त, साहित्यांत खलनायक, 
विष्टा 

बिडर-वि. विस्कटलेला, बेडर, निर्भेय. 
बिंडरना-क्रि. अ. अस्ताव्यस्त होगें, 

विस्कछीव होणें, बुजणें, बिचकर्णें, नष्ट 
[ उधक्कन टाकणें, पक्रंचिणें 

बिडराना-क्रि. 'स. विस्कटून टाकणें 
बिड़वना-क्रि. स. तोडगणें. शक, 
बिडारना-क्रि. स. बिचकंवणें, दार्णादोण 

करणें, नष्ट करणें 
बिड़ोजा-पु. इंद्र रा 

बिढ़तो-पु. चफा, फायदा: . . बिदित-ज्रि; समजलकेलें, ज्ञात, 

वित विच-पु. धन, सामथ्ये; उंची, ठेवण 
बितताना-क्रि. अ. विश्हछणें, दुःखी होपें 
बितना-पु. हीच: : | . . 
बवित्तरमा-नक्रे. . स; वाटणें. . . [ छंद, 
बितान, विताक-सु.' धज्ञ, विस्तार, सोठा 
बिलाना-कि. स. सम्रय व्यत्तीत . करणें. 

कालक्रमण -करणें. पर, 
'बित्ता-पु. एक वीत. (माप). 
विथकना-क्रि. अ. थकणे, आइचये . चकित 

होणें, मोहन जाणें. . 

बिधरना-क्रि. अ. विखुरणें, बेगछे होणें. 

बिथा-स्त्री. व्यथा, दुःख ! 
बिथित-वि. व्यधित 
बिय्रता-क्रि. अ. विखुरणऐें, वेगछे होणें.. 
बिथोरना-क्रि. स. वेगछे करणें, फैलावण्ें. 
बिद, विद-वि- मिठछविणारा किवा जाण- 

णारा (समासांत ) .-पु. बुध (ज्योतिष) . 
-स्त्री. ज्ञान ह 

बिदकना-क्रि. अ. फाटणें, चिरलें जांणें 
घायाक होणें. [ करण. 

विदकाना-क्रि. स. फाडणें, कापणें, जंखमा 
बिदर-पु. विदर्भ देश (हल्लींचा वन्हांड) 

एक धातु 
बिदरन-स्त्री. फट, छेद.--विं. फोडणाश: 
बिदरना-क्रि. अ. फाटणें.-क्रि. स. फा्णें. 
बिदा-स्त्री. प्रस्थान, निरोप, रजा. :' 
बिदाई-सत्री. रवानगी, . निरोप ! 
बिदाई करना-पाठव्न देणें ( लेकी. सुनेस ) 
बिदाई मोगना-निरोप घेणें. 
बिदारना-क्रि. स. फ़ाडजें, .लिरणें, भष्ट 

: कि 



बिदिसि विदिशि 

ब्रिदिसि, विदिशि-रत्री. उपदिशा. 
बिदुराना-क्रि, अ. गालांतल्या गालांत 
बिदुरानी-स्त्री. हास्य. [हिंसणें, स्मित करणें. 
बिदुथक-पु. विदृषक. 
बिदुस, विदृष-पु. विद्वान, पंडित. 
बिदुसि, विदुषी-स्त्री. विद्वान स्त्री, विदुषी. 
'बिदून-अ. खेरीज, शिवाय. 
बिदुषना-क्रि. अ. दोष लावणें, दूषण देणें, 
बिदेह, विदेह-वि. देहहीन, निराकार, 

देहबंधशुन्य, वेदांती, ब्रह्मज्ञानी.-पु. 
निमिराजा, जनक राजा. 

बिदोख-पु. वैमनस्य, वैर. 
बिदोरना-क्रि. स. चिडविणें. 
बिहृत-स्त्री. बिघाड, दोष, त्रास, दुःख, 

संकट, जुलूम, दुर्देशा. 
बिहमान, विद्यमान-वि. हलल्लीं असलेला. 

-पु. वर्तमान काव्ड. 
विद्या-स्त्री. चौदा विद्या, ज्ञान, मंत्र, शास्त्र. 
बिद्रुम, विद्रम-पु, प्रवात्ठ, [ करणें. 
विधेंसना-क्रि. स. विध्वंस करणें, नाश 
बिध-स्त्री. प्रकार, ब्रह्मा, जमाखर्चाचा 

हिशेब, हत्तीचें गवत. 

बिध मिलाना-जमाखर्चाचा ताछा पाहणें. 
बिधना-पु. ब्रह्मदेव, विधाता.-क्रि. अ. 
बविधवंस-पु. नाश. [छेदलें जाणें, अडकणें. 
विधवपन-पु. वेधव्य. 
बिधवा-स्त्री. विधवा. 
बिधाता-पु. उत्पन्नकर्ता, व्यवस्थापक, 

ब्रहमदेव, विधान करणारा. 
बिधातञ्री-स्त्री. ब्रह्मदेवाची स्त्री, सर- 

स्वती.-वि- बनविणारी, 
विधान-पु. विधि, नियम, कानून: 

- ३९०-- 
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बिनाप्रंक 

बिधाना-क्रि. स. छेदविणें, अडकविणें. 
बिधि-पु. स्त्री. निबंध, रीति, निय्रम, 

बह्म, व्यवहार. 
बिधिना, विधिना-पु- विधाता. 
बिधु, विधु-पु. चंद्र, ब्रहमा, विष्णु, शिव, 

कापूर, राक्षस, युद्ध, 
बिधुन्तुद, विधुन्तुद-पु. राह. 
बि(वि),धुबनी-स्त्री. सुंदरी, चंद्रमुखी- 
बिधुर-वि. भ्यालेला, दुःखी, व्याकुल, 

विधुर, वियोग झालेला, रहित, असमर्थ, 
दीन, वैरी, विगलित.-पु. वियोग, 
भीति, कट, विपत्ती, वैफल्य, पत्नी 
मेलेला पुरुष.-स्त्री. श्रीखंड. 

बिन-नि-नु-अ. शिवाय, विना. 
बिनई-पु. नमन मनुष्य. 
बिल्ऊ-स्त्री. विनय, विनंति. [ कन्या. 
बिनता-स्त्री. गरुढडाची माता, दक्षराजाची 
बिनति-ती-स्त्री. विनंति, अर्ज. 
बिनन-पु. वेंचणी. 
बिनना-क्रि. स. निवडणें, वेंचणें. 
बिनवना-क्रि. अ. विनवणें, प्रार्थना करणें, 
बिनवाई-स्त्री. विणण्याची क्रिया, निवड- 

प्याची मजुरी. 

बिनसना-क्रि. अ. नष्ट होणें, लोप होणें, 
बिघडणें -क्रि. स. नष्ट करणें. 

बिनसाना-क्रि. स. बिघडवबृन टाकणें, 
नष्ट करणें.-क्रि, अ. नष्ट होणें. 

बिना-अ. शिवाय, सोड़न, खेरीज. . 
बिनाई-स्त्री. विणकाम, निवड, वेंचणी. 
बिनानी-वि. अज्ञानी, विज्ञानी-स्त्री- 

विशेष विचार. 

विनायक-पु. विनायक, गणपति. 



बितावट 

बिनावट-स्त्री. वीण. 
बिनासना-क्रि. स. नाश करणें. 
बिनि, बिनु-अ. विता, खेरीज. 
बिनिश्चित-वि. अतिशय दृढ़, पक्का. 
बिनिन्दक-पु. निदक, फार निदा करणारा. 
बिनौत, विनीत-वि. नम््र, सुशील, नीति- 

मान, शिक्षित, सभ्य, जितेंद्रिय, सुंदर, 
पसरलेला.-पु. व्यापारी, शिकबिलेला 
घोडा, दबणा. 

बिनूठा-वि. विलक्षण, चमत्कारिक, सुंदर. 
बिने, विनय-पु. विनय, शिक्षण, बढल् 

शिष्टाचार, नम्रता, दूरीकरण, निग्रह, 
नियमन, दंत, नीति, अनीति 

बिनोद, विनोद-पु. विनोद, श्रम परिहार, 
शोक परिहार, कौतुहल, क्रीडा, हर्ष, 

बिनोला-पु. सरकी. [ थट्टामस्करी. 
बिपच्छ-पृ. शत्रु.-वि. अप्रसन्न, प्रतिकूल. 
बिपच्छी-पु. प्रतिपक्षाचा, शत्रु. 

बि(वि)पत,विपदता, विपदा-स्त्री. विपत्ति, 
बिपर-पु. विप्र, ब्राम्हण. [संकट, मृत्यु 
बिपरीत, विपरीत-वि. विरुद्ध, प्रतिकल 

रष्ट, अहितकारक, बदललेला, नियमा- 
विरुद्ध, दुर्वेतेनी, अशुभ. -स्त्री. व्यभि- 
चारिणी. 

बिपाक, विपाक-पु. परिणाम, दुर्गति, कर्म- 
फल, पिकणें, पक्वता, जठाराग्नि, बदल 

बिपादिका, विपाविका-स्त्री. चिखत्या 
(पायाचा रोग), कोडें, उखाणा. 

बिपिन, विपिन-पु. जंगल. -वि. गहन- 
बिपुल, विपुलल-वि. विस्तार, संख्या किया 

परिमाणांत फार मोठा, रोमांचयक्त, 
अगाध. -पु. मेरू हिमालय 

बिफर-वि. निष्फतल्ठ, व्यथे 

बिफरना-क्रि.अ.ता राज होणें, विद्रोही होगें. 

बिबछना-कि. अ. विरोधी बनणें, झगडणें. 
बिबर-पु. गृहा, कपार, भूयार. 
बिबरन-वि. रंग उडालेला, निस्तेज, ज्याची 

चेहच्यात्री कांति नाहींशी झाली आहे 
असा.-पु. विवरण, वर्णन, व्याख्या: 

बिबस,विवश-वि. विवश, लाचार, परतंत्र 
-अ. निरुपायानें 

बिबहार-पु. पाहा व्यवहार. 
बिबाई-स्त्री. तकछ॒पायास चिरा पडर्णे.. 
बिबाक-वि. ऋणमुक््त. 
बिबाद-पु. वादविवाद, भांडण, खटला. 
बिब्रि-वि. दोन. 
बिबंध-पु. बुद्धिमान, देव, चंद्र. 
बिबेक-पु. पाहा, विवेक. 
बिबेकी-वि. पाहा 'विवेकी'. 
बिभंजन-वि. तोडणारा, नाश करणारा. 
बिभचार, व्यभिचार-पु. पाहा व्यभिचार.' 
बिभव, विभव-पु. संपत्ति, ऐश्वर्य, मोक्ष, 

अधिकता, आओदाये, संरक्षण. [| (क्षेत्र. 
बिभाग-पु. भाग, वाटणी, प्रकरण, कार्य- 
बिभाती-प्रकाशित होतें, वाटतें.-पु. पहाट. 
बिभाना-क्रि.अ. चमकरणें,शोभणें, दिसून येणें. 
बिभावरी, विभावदरी-स्त्री. नक्षत्रें दिसत 

असलेली रात्र, कुंटिण, हद, वेश्या, 
बडबडी स्त्री. 

बिभिनाना-क्रि. स. वेगढ्ठें, करणें 
बि(वि) भीषन-ण-पु. रावणाचा भाऊ 

बिभीषण. -वि. भयानक 
बि(वि)भु-पु. अम्हा, जीवात्मा, शिव, 

विष्णु, परमेश्वर, स्वामी. -वि. सर्बे- 
व्यापक, शक्तिमान, जो सर्व जागीं 
जाऊं झशकतों, महाव, नित्य, दृढ़. 
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बियाबान-पु ओसाड जागा, निर्जन स्थान बिभूति, विभूति-स्त्रौ. वृद्धि, वैभव, संपत्ति, 
असम, लक्ष्मी, एक दिव्याष्त्र, सृश्िटि, 
कल्याण, भाहात्म्प, प्रमाव, झ्क्ति, भष्ट- 
सिद्धोंपेकीं प्रत्येक,मनाची वृत्ति,बिस्तपर. 

वि(बि)भूचषन, घिंवूषण-पु. अलंकार,दागिने. 
बिभेद-पु. फरक, अनेक भेद, घुसणें. 
बिभौ, विभव-पु. वैभव, संपत्ति: 
बिमद, विमद-वि. गवेरहित- 

बिसन-वि. दुःखी, उदास, विमतस्क. -अ. 
अस्वस्थ होऊन- 

बिमल-वि. निर्मठ, शुद्ध, सुंदर. 
बिसाता, पिसातृ-स्त्री. सावत्र आई. 
बिमात्रज, बि(वि)मातृज-पु. सावत्र भाऊ. 
बिमान-पु. विमान, वृद्ध माणसाची स्मशानर 

यात्रा, गाडी, धोडा. [ केड़ेला. 
बिसानी,विमानित-घथि. मानरहित, अपमान 
बि(थि))मज-वि. मुखशरहित, विरक्त, 

उदासीन, विरुद्ध, निराश, विन्मुख 
बि(वि)मढ़-वि. महामूर्ख, अत्यंत मोहित 

झाउला, भ्रमात पडलला, बशद्ध 

फसबलेला: [आसक्ति 

बि(बि) मोह-पु. मूंपणा, मोह, बेशुद्धि, 
बिमोहता-क्ि. स.- मोहन 5 टाकणे, बेशुद्ध 

करणें, फसविणें. -क्रि. अ. मोहित होणे, 
बेशुद्ध होगें, फस 

बिय-वि. दोन, दुसरा. -पु. वीज. 
बियत-पु. आकाश. 
किया-पु. बीं, बीज. -वि. दुसरा, अन्य 
बियाज-पु. बहयणर, व्याज. 
ब्रियाघा-पु. पारधी- 
बियाधि-स्त्री. व्याधि, 
वियाना-क्रि. स. बिणें. 
बियापना-क्रि. स. व्यापणें. 

प्रीडा. 

बियारी-रू-पु. राजीचें जेबण, फरॉर्क 
बियाह-पु. विवाह, 
बियाहुता-वि. विवाहित «5 
बियोग-पु. वियोग, वेमब्देपणा, ताटालूट 

विरह, वजाबाकी शिाकेद्ा: 
वियोगी, वियोगी-वि. वियोगी, विदयोग 
बिरंग-वि. बहुरंगी, रंग नसलेलां, वाईट 

रंगाचा. 
बिरक्त-वि. विरक््त, फार तांबडा, असे- 

तुष्ट, प्रपंचांत आसक्त नम्नणारा, 

बिरख, व॒क्ष-पु. झाड [जदासीन- 
बिरखभ, बषभ-पु. बंल 
बिरचना-क्रि. स. बनविणें, मन उठन जाएें, 

रचणें, सजविणें.-स्त्री. जुछणी, रचना. 
बिरचि-अ. रचून, बतवून. 
बिरची-वि. रचलेली, बनविलेलीं. 
बिर(रि)छ-पृ. वृक्ष. 
बिरछा-पु. वृक्ष 
बिरछिक-पु. वृश्चिक, विच् 
बरिज, विरज-वि. निर्मल,स्वच्छ, सात्विक- 
बिरक्षना-क्रि, अ. झगडणे. 

बिरज्ञाना-क्रि. अ. आग्रह घरणे. 
बिरतंत-वृत्तांत-पु. वृत्तान्त, हकीकत. 
बिरत-वि. विरक््त, उदासीन, अप्रसन्न. 
बिरताना-क़ि. स. बांटणें, विभाग करणें. 
बिरति-स्त्री. त्याग, उदासीनता, अप्रसन्नता- 

बि(वि) रक्त-वि. फार तांबडा, विमुख, 
निवृत्त, संसारांत आसक्त नसलेला, उदा- 

बिरघर्नव. रथा शिवाय,पायीं. ,सीन, असंतुष्द. 
बिरथा, बुथा-वि. व्यर्थ, चुकीनें, विधि- 

विरुद्ध मूखप्रणाने [ रहित, वृद्ध 
बिरद-पु. यश, श्रीद, भ्रसिद्ध.-वि. दंसे- 



बिरदावली 

बविरदावली-स्त्री. यशात्री कवा:की तिमान. 
बिरबेह-पु. विख्यात -योद्धा-वि.- विख्यातें, 
बिर(रि) घ, वद्ध-वि: वृद्ध, “ म्हातास, | 

बृद्धिगत, पं मोदयां, वयडफूल: 
बिर्मना-क्रि. आः धांबणें, आराप्त:करणें, 

मोहित होऊन गुंतणें,-रमणें, वेग्र आरके. 
बिरसासा-कि, स. थांबविणें, मोहन टाकपें 
बिरयें।--वि. भाजलेला, घिालघिणें 
बिरथानी-स्त्री. केशरी भात. - 
बिरलू-वि. निराछा,... विरछल, दूरदूर 

असलेला, दुलेभ, पातछ, निर्जन, थोडा, 
सैल, तुटकतुटक.-स्त्री. दही 

बिरला-वि.. विरक्ा 
बिरव-वा-पु. रोप, झाड. हरभय्याचें झाड 
बि(वि) रस, विरवादी-वि. बेचव, रुक्ष, 

नीरस, अग्रिय, दुःखपूर्ण, दुःखप्रद, करकंश, 
कठोर.-पु. नासाडी 

बिरसता-स्त्री.. भांडण, मनःसंक्रोच. . - 
बि(वि) रह-पु. विरह, वियोगाजें दुःख, 

अभाव, वेरभाव, एकांत | 
बिरहुबंत-वि. विरही, वियोगानें दुश्वी, 
बिरहाकुल-वि.' बिरहानें व्याकुछ झालेला 
बिरहागी-स्त्री. विरहाग्ति, वियोगाचें फार 
बिरहाना-क्रि.स. विरह पीडा होणें.. [दुःख 
बिरहित-वि. शिवाय, त्यक्त, रहित, होन 
बिरहिन-वि. वियोगिनी, वेगछी झांलेली. 
बिरहि-पु. विरही. 
ब्रिरहिया-वि. वियोगी 
बि(वि)राग-पु. इच्छा' नसणें, वैरास्य, 

रंगहीनता, रंगांत बदल; संतोष, भप्रीतिः 
बिरागना-क्रि. अ.विरक््त होगें. निरिच्छता, 
बिरगी-पु. त्यागी : 
बिराज॑ता-कि अ. शोभणें, विराजणें, बसमें. 

-ै१९३- बिलगा आती 

बिवि)राट-पू. मत्स्य देशारँया गाजानें 
नांव, क्षत्रिय, कांति, अम्हाले स्थूल 
स्वक्षप#कि. कार श्ोठा.. ::; मा 

बिरादर-पु. भाकखंद। अंश! 
विर्दराना-वि. आप्तेष्ठांसरखा, स्नेह 
बिरावरी-स्त्री. जाऊबंद, आप्तेष्ट: 
बवि(थि)राघ-पुं. प्रतिबंध, विरीध, जास, 

एक राक्षस.-वि. त्रास देणारा. 
बिराने-नॉ-वि. परका, अपरिचित 
बिराबना-क्रि. स. चिडविणें,तौंड चेंगाउंणें 

-वि. परका. .._ ['शआंकृष्ण 
घिरिख-पु. बेल, वृषभ रास, वक्ष 
बिरिछ-पु. झाड 
बिरिध, बृद्ध-वि. म्हातारा 
विरिया-स्त्री. समय, वेद्टां' 
बिरी-स्त्री. विडा, विडी, दांत्रवण; , 
खि(वि) रुज-वि. तिशोगी, स्वस्थ. 
बिरुझ्नना-क्ति. अ. राणावणें,संतापणें,भांडणें. 
बिरुदाबली-स्त्री. यश्समूह, प्रतिज्ञा समूह- 
बिरुवेत-विं. प्रसिद्ध, प्रतिज्ञावान, प्राणघारी- 
बिरुधाई-स्त्री. म्हातारपण. 
खि (वि) रुद्ध-बि. प्रतिकूल, अपकास्क,वैरी, 

'असंबद्ध (भाषण), ब्यापलेले... « 
बिरोजा-पु. चीर॑ तामक व॒क्षाचरा डिक 
जिलंद-वि. उंच, मोठा, विफल झालेछाः 
बिल-पु. बीछ, विवर 
बिलकुल-अ. संपूर्ण, एकंदर, सुरुवाती- 

पासून शेवटपर्यतन, अगदी,. . ' 
बिलखंना-क्रि. अ. दु:खी ' होणें, विरशप 

करणें, आक्रोश करणें, संकोच पावणें, 
ताइणें,: समजणें [ पणा,: दुःख: 

बिलग-वि. निरात्ठा, वेगढ्ा,'बु>-वेचकेः 
बिलग सानना-न्राईठ: बाठमें. 



बिलगाना 

बिछगाना-क्रि. अ. वेगढछें होणें. -क्रि. 
स. वेगछें करणें, निवडणें. 

बिलगावना-क्रि. स. वेगढछें करणें, निवडणें. 
बिलगावा-स्त्री. वेगतेपणा. 

बिलच्छन, विलक्षण-वि. अपूवबे, विलक्षण, 
चमत्कारिक, अलौकिक, बावरलेला, 
अशुभलक्षणी. -पु. पाहणें, निहेँंतुक 
स्थिति, कृत्य, दान करण्याची शब्या: 

बिलक्षछना-क्रि. अ. ताडणें, समजपणें. 
बिलटना-क्रि. अ. उलटणें, उपडें होणें. 
बिलटी-स्त्री. पास पाठबिल्याची रेलवे 
बिलनी-स्त्री. रांजणवाडी, भ्रमरी- [रसीद. 

बिलपना-क्रि. अ. रडणें, शोक करणें. 

बिलफेल-अ. सध्यां, थावेढों. 

बिल बिलाना-क्रि.अ. वल्ठवल्णें (किड्यांचें), 
बिलम-पु. उद्यीर, विलंब. (आक्रोश करणें. 
बिलमना-क्ि. अ. उशीर करणें, थांबणें, 

प्रेमबद्ध होऊन थांबणें [ ठेबणें. 
बिलसाना-क्रि. स. जाऊं न देणें, अडकवून 
बिललाना-क्रि. अ. विहाप करणें, बडबड 

करणें. [लपविणें. 
बिलवाना-क्रि. स. घालविणें, नष्ट करणें, 
बिलसना-क्रि. अ. आनंदी होणें, शोभणें.- 

क्रि. स. उपभोग धेणें, विलास करणें. 

बिलसाना-क्रि. स. उपभोग घेणें, उपभोग 
ध्यावयास लावणें 

बिलहरा-पु. पानाचा करंडा- 
बिला-अ. विना, खेरीज.- 

बिलाई-स्त्री. मांजर, गछ (पोहरा काढ- 
ण्याचा) दाराची खिटी- 

बिलाता-क्रि. अ. नाश पावणें, अदृश्य होणें. 

बिला-नागरा-अ. खाडा केल्याशिवाय, एक- 
बि(वि)लाप-पु. रुदन, शोक. [ सारखें. 

-ै९४- बिल्ली 

बि(वबि)लूापना-क्रि. अ. आक्रोश करणें. 
बिलायत-स्त्री. परदेदा, दूरचा देश- 
बिलारी-स्त्री. मांजर. 
बिलाव-पु. बोका. 
बिलावना-क्रि. स. बृडविणें, नष्ट करणें. 
बिलासनॉ-क्रि. स. उपभोग घेणें. 
बि(थि)लासिनी-स्त्री. विलासी स्त्री,प्रसन्न 

मुख असलेली, वेश्या, स्त्री, एक छंद. 
बिलंया-स्त्री. मांजर, किसणी- 
बिलोकन-पू. पाहणें, दृष्टि, परीक्षा. 
बिलोकना-क्रि. स. पाहाणें, परीक्षा करणें, 
बिलोकनी--स्त्री. कटाक्ष, पाहाण्याची क्रिया. 
बि(वि)लोचन-पु. डोछा, पाहणें.-- विप- 

रीत पाहणारा.- 
बिलोडना- क्रि. स. घुसछणें (दूध, दहीं 

इ.), अस्ताव्यस्त करणें, विस्कटणें, 
बिलोन-वि. अछणी, कुरूप. [घाबरणें. 
बिलोना, बिलोर (व)ना-क्रि. स. घुसव्णें, 

मिसक्रणें, ढवल्ठणें, ओतणें. 
बिलोलना-क्रि. अ. हलणें, विचलित होणे. 

बिलू-उ. हें शब्दोच्या आधी येऊन सहित, 
युक्त असा अथे होतो. (जसें-बिलजत्न- 

बिलअक्स- द्याच्या विरुद्ध, [जबरदस्ती- 
बिलउमूम-अ. साधारणत:- 
बिलजब्र-अ. जबरदस्ती. 
बिल जरूर-अ. अवश्य. 

बिल जुमला-अ. एकंदर, सर्व मिल्ठन. 
बिल फज्ञ-अ. असें मानून, असें समजून- 
बिल फेल--अ. यावेढ्ीं, सध्यां.. 
बिलमुकाबिल-अ. तुलनेंत. 
बिल्मुक्ता-वि. कायम. -पु. कायमघाश. 
बिल्ला-पु. बोका. 
बिल्ली-स्त्री. मांजर, दारानी खिटी. 



बिल्ली के आागों छोंका टूटना + ३९५ - बिप्निबर 
बिल््लो के भागों छोंका टूटना-आयती संधी | विसभित्ण य इलपयाउ्ाप्ज्ष 

छोंका ट्टना-भावती | बिसमिल्ला-पु. ईइवराच्या नांवानें ( प्रत्येक चालन सेणें. [स्वच्छ कांच. कार्यारेंमीं मुसलमान लोक यात्रा 
बिल्लौर-पु. स्फटिक, बिलोरी आरसा, | उच्चार करितात). बिल्लौरी-वि. स्फटिकाचा. [गुंतबक काढणें. | बिसयक-पु. प्रदेश, सैस्थान. 
बिवराना-क्रि. स. केसांचा गुंता सोडविणें, | बितरता-क्रि. स. विसरणें. 
बिवाई-स्त्री. तक्तषपायास चिरा पडणें, | बिसरात-पु. खेचर. कत 

चिखल्या- बिसराना-क्रि. स. 2 
बि(वि)वेक-पु. सारासार विचार, खल, | बिसवासी-वि. विश्वास ठेवणारा, विश्वास. 

वाटाघाट, पृथक करणें, हौद, टांकी, | बिससना-क्रि, स. विश्वास ठेवणें, बंध बिघस-वि. पाहा “विषम. [एकांत. | करणें, दरीराचे तुकडे तुकड़े करणें. बिषय-पु. पाहा “विषय. बिसहना-क्रि स. विकत घेणें, जाणून बुजून विबया-स्त्री. वासना, विषयेच्छा. आपल्या बरोबर धेणें. 
बि(वि) बयी-पु. विषयासकत, मदन, बिसहर-पु. विषारी साप. 

राजा, धनवान. | उत्साहभंग. | बिसोयेंघ-वि. सडलेल्या माशाचा दुर्ग वि(वि)बाद-खेद, दुःख, निराशा, ग्छानि | असलेले. -स्त्री. सडलेत्या मांसाचा बिषान, बिषाण-पु. शिग, डुकराचा दांत, | बिसाख-पु. विशाखा नक्षत्र. [ दुर्ग. बिष्टा-स्त्री. उदरमल,विष्टा.[ हत्तीचा दांत. | बिसात-स्त्री. अंथरप्याची वस्तु, बुद्धि- बिष्णु-पु. पाहा “विष्णु. बढ, सामर्थ्य, दर्जा, जमा, दौलत, बिसंच-पु. वस्तूंची निगा न ठेवणें, निष्का- | बिसातबान, बिसाती-पु. स्टेशनरी माल व्जीपणा, कार्यनाश, भय. विकणारा व्यापारी. 
बिसंभर-पु. विश्वंभर.--वि. बेसावध. बिसाना-क्रि. अ. विषाचा प्रभाव पडणें, बिसंभार-वि. बेसावध. बिसारा-वि. विषारी. [उपाय चालगें. 
बिस, विष-पु. विष्णु. बिसाला-वि. विशाल. 
बिसखपरा-पृ, घोरपडीसारखा विषारी | बिसास, विश्वास-पु. विश्वास. प्राणी, एक जंगली बनस्पति. बिसासी-वि. अविश्वासू, दगाबाज, कपटी. बिसद-वि. स्वच्छ, पांढरा, स्पष्ट, सुदर, | बिसासिन-स्त्री. जिच्यावर विश्वास करतां बिसन-पु. व्यसन, खोड. [ व्यक्त, येत नाहीं अश्ी स्त्री. 
बिसनी-वि. व्यसनी, शोकीन. बिसाहना-क्रि. स. खरेदी करणें, विकत बिसम-पु. पाहा विषम, घेणें.-पु. विकत घेतलेली वस्तु, खरेदी. बिसमऊ-पु. आश्चर्य, बिसाहनी-स्त्री. सौदा, खरेदी केलेली वस्तु. बिसमय-पु. आश्चर्य, अभिमान, संदेह, | बिसाहा-पु. सौदा. बिसमित-वि. आश्चर्य चकित. ख-पु. बाण. बिसमिल-वि. घायात्ठ, जखमी. बिसियर-वि. विषारी. 



विसियेर 

बिंसियार-विं. फार, ढीग, जास्त. 
बिसुद्ध, बिशुद्ध-वि- निर्मक्र, शुद्ध: 
बिसूरना-क्रि. अ. खेद करणें.-स्त्री. चिता, 
बिसेख, विशेष-वि. विशेष. [ काछजी. 
बिसेखता-स्त्री. विशेषता- 
बिसेखना-क्रि.अ. विस्तारपूर्वक वर्णन करणें, 
बिसेसर-पु. विश्वेशवर. [निर्णय करणें. 
बिसोक-पु. शोकरहित, अत्यंत शोक. 
बिस्तर-पु. बिछाना, अंथरूण, फैलाव, 

विस्तार, बोलण्याचा पाल्हा्, प्रार्थना, 
प्रणण, आधार, आसन, समूह, वेपुल्य. 

बिस्तरना-क्ि. स. विस्तार करणें,फैलावणें. 
बिस्तुइया-स्त्री. पाक. [-क्रि, अ. फैलणें. 
बिल्लाम, विश्वाम-पु. आराम, विश्राम 
बिस्व-पु. विश्व 
'बिस्वरूप, विश्वरूप-पु. विराट भगवान, 

विष्णु, अगरूचंदन.--वि. अनेक रूपाचे. 
बिस््वा-पु. एक विधा जमिनीचा विसावा 
(उन्नीस ) बिस्वा-नव्याण्णव टक्के. [भाग. 
(बीस ) बिस्वा---शंभर नंबरी, निःसंशय. 
बिस्वामित्र-पु. विश्वामित्र. 
बि(वि) स्वास-पु. विश्वास, भरंवसा,गुह्च. 
बिहंग, विहंग-पु. पक्षी, ढंग, बाण, सूर्य 

चंद्र-वि. आकाशवाणी 
बिहेंडना-क्रि. स. तुकडे तुकडे करणें, नष्ट 
'बिहेंसना-क्रि, अ. हंसणें ककरणें. 
बिहेंसाना-क्रि. अ, मंदस्मित करणें, प्रफु- 

ललित होणें, फुलणें, खिलणें.-क्रि. स 
हंसविणें, खुष करणें 

बिह॒ह-ति. बेहद, अंपरिभित 
बिहबल, विहृबल-वि. ध्याकुछ, बेचैन. 
बिहरना-क्रि. अआ. सहरू करणें, फिरंणें. 

-क्रि. स. फाटणें, फुटणें, सुटणें. ' 

« है९६ + “बीच में ऋना 

बिहराना-क्रि. स. फाडणें.. 
बिहाई, घविहाय-अ. विसरून, सोडन. 
बिहान-पु. सकाछ, उद्या. 
घिहाना-क्रि. स. सोडणें, त्यागर्णे.-क्ि 

अर. कंठणें, व्यतीत करण । 

बिहार-पु. पाहा बिहार. | ज्छणें 

बिहारना-क्रि.अ. विहार करणें,क्रीडा करणें 
बि( थि)हारी-खेछणारा, आनंद करणारा, 

सुदर [ भसलेला 

बिहाल-वि. अस्वस्थ, हलाखी च्या स्थित्तीत 

बिहित-अ. पाहा विहित॑'. 
बिहिए्त, बहिइल-पु. स्वर्ग. 
बिही-स्त्री. पे सारखें एक फल. 

बिहीदाना-पु. मोगली बेदाणा. 
वि(वि)हीन-वि. विहीन,रहित,अति नींच- 
बिह (हो ) रना-क्ि. भ. सुटणें, वियोग होथें. 
बीं-वि. पाहाणारा (समासांत,जसें-बारीक- 

बी-सूक्ष्म वस्तु पाहाणारा). 
बींडा-पु. मोछ्ी, पेंढी, सुरछी. 
बींडी-स्त्री. मोढी, पेंढी- 

बींधना-क्रि. अ. गृतर्णे-क्रि. स. विद्ध 
बी-स्त्री. महिला: [करणें, छेदर्णें 
बीका-वि. वांकडा. 
बीख-पु. पाऊल. 
बीग-पु. लांडगा. 
बोगना-क्रि. स. विखुरणें, पसरणें, फेकशें. 
बीधा-पु. बिघा. [आऑत.-स्त्री. लछाठ- 
बीच-पु. मध्यभाग, अंत्तर, संचि-अ. 
बीच करना-मध्यस्थी कंरणें. 
बीच खेत-मैदानांत, सर्वासमक्षे. 
बीच पड़ना-मध्यस्त होथें, 
बीच बोच्च समें-मधघ्त मधून- 
बोच में कूदना-भध्यें घुसणें, घोडें दामटर्णें, 



बीज में पडता 

बीच में पहचा-पंत्र बनणें. के 
बीच में रखना-स्साक्षी ठेवणे: 
बीच रखन-भेदभांव मनणे, परका 
बीच बलाव-सध्यश्यला, सिसजसें, 
बी (वो)चिल्यो-स्त्री. छाट, चंचरुका, 

फ़्रसकत, अचवकाश, आनद, किरण, सुख. 
बोचु-पु. संधि, अवसर, फरक. 
बोचोीबीच--अं. भध्ोमघ. 
बीछना-क्रि. स. निवडणे. 
बीछी-स्त्री. विच्. 
बीछू-पु. विचू, एकप्रकारची सुरी- 
बीज-पु. धान््य, नाटक इ. चे मूल्ठ, थी, 

वीय, मुख्य कारण, मूक कारण, 
बीजगणित सत्य, स्थान, आधार 
मत्रातील भाग, तत्त्व.- स्त्री, बीज: 

बीजक-पु अहुबीज फछ, भमालाची किसत, 
भाहिती व्गैरंची यादी, कवीराचा एक 
पद्च सग्रह, गाडलेल्या सपत्तीची त्या 
सपत्तीबरोबरच गाडलेली यादी. 

बीजन-पु. पखा, 
बीजप्र-पु ईडलिबू. 
बीजब्ंद-पु चिक्रप्झाचे बी. 
बीजा-वि दुसरा. 
बीजी-स्त्री कोस, गीर 
बीजु, बीज्री-स्त्री. वीज- 
बीक्ष-वि. सुने, एकात. 
बोहझना-कि. अं. अडकणे, रूपेटणे, 
बीट-स्त्री. पक्ष्याची विष्ठा. 
बीौड़-स्त्री. चढछुत (रुपयाती). 
बौड़ा-पु. विडा, ताबछ. 
बीड़ा उठाना-विडा उचलफें, काम कर*« 

व्यास तैयार होणे. छ । 
बोड़ा डालसा-जभाव्हाल करणे. * 

नल करके हः बी(वी)रप्न्- 

बोड़ी-स्त्री. बिडी, विड़ा, खत्सत, दंतवफ, /, 
बीतना-क्रि. अ. व्यक्षत होगें, ग्रुनरें; 

भंघटित हें. 
बीकि, वीथि-भी-स्त्री. मार्ग, सडक, ओल 

प्रंकित्न, जिन, प्राय-या, बाज़ार, दुकान 
देवडी, रासें, रूपकर्मेद 

बोथित-वि. व्यथित, दुखी. 
बीघना-क्रि. अ. अडकविणे.--क्रि. स. छदर्शे: 
बोन-स्त्री. वीणा, बीन 
बोनकलरू-पु. बीन वॉजविणारा. [ विणणें. 
बोनना-क्रि. स. वेचणें, निवड्णें, छेंद्ें, 
बीनाई-स्त्री. दृष्टी, पाहाण्याची शक्ति. 
बीनी-स्त्री, नाक. 
बीफ॑-पु. गुस्वार 
बीडी, दोदी-स्त्री. पत्नी, बायकों, कुल- 

वधु, स्त्रियासाठी आदर सूचक शब्द 
बीमा-पु विमा, विमा उतरविलेलें धत्र॑ 

किवा पार्सल, 

बीमसार-वि. रोगी, आजारी [करणारा. 
बीमारदार-वि- रोग्यात्नी सेवा शुश्रुषा 
बीमारदारी-स्त्री. रोग्याची सेवाशुभुषा, 
बोसार-पुरसी-आजायाच्या समाचारास 
जाण [ भानगड, बखंड 

बीमारी-स्त्री आजार, रोग, दाईट संवय, 
बीय-या-पु. बी, बीज.-वि. दुसरा, दोन, 

जोडी [ कुरण, विडा, बीर 
बीर-पु. भाऊ/कत्री. मेज्नीण, एक दागित्ा, 
बीरज-पु. वीर्य, शक्ति, बीज 
बीरत-पूं भाऊ गाय: 
बीरबहरी-स्त्री. पावसाव्टी किडा, गीर्गछ 
बीरभद्व-पु. शैकराच्यां मुख्य मंणाजें नव: 
बीरा-पु. देवाचा प्रसाद, कुरण. _ [सन 

॥ ६+" 

बो (वो ) रासन-पू-तप्रस्याचे आसन्र,जीरा- 



बीरी 

बीरी-स्त्री. बिडा, कानांतीरू दागिना. 
बीस-वि. वींस, उत्तम, श्रेष्ठ. 
बीस विसबा, बीस विस्वे-अ. हजार 

हिह्शानें, संमवतः -वि. श्रेष्ठ, उत्तम. 
बीसी-स्त्री. विसांचा गट, कोडी, धान्याचें 
बीसों-वि. कितीतरी, वीसही.- [ माप. 
यीह-वि. वीस. [ अवधड. -वि. अलग. 
बीहड़-वि. उंचसखल, खडबडीत, बिकट, 

बुजाही-पु. जातिविशेष. [ -वि. थोडा. 
बुंब-पु. बिंदु, थेंब, वीर्य, टोप. -पु. तीर. 
बंंदकी-स्त्री. टिकी, लहान ठिपका, डाग. 
बुंदा-पु. कार्नात घालावयाचा दागिना 

(ड्छू, लोलक इ. ), कपाढछाची टिकली. 
बुबिया-स्त्री. थेंब, बुंदी (पकवान्न). 
खुंदेला-पु. बुंदेलखंडांत राहाणारा, एक 
बुंदौरी- स्त्री. बुंदी. [ क्षत्रिय जात. 
बुआ-स्त्री. आत्या 
बुकचा-पु. गाठोडें 
ब॒कची-स्त्री. पोटल्ही, सुई, दोरा वगैरे” 

टठेवण्याची शिप्याची पिशवी 
बुकनी-स्त्री. पूड, चूर्ण. 
बुकुन-पु. भुकटी, बृुकणी, पाचक चूर्ण 

बुक््का-पु. अभ्रकाची पूड, बुकणी 
बुक्कार-स्त्री. सिहगर्जना 
बुखार-पु. ज्वर, ताप, वाफ, आवेग 

(शोक, क्रोध, इत्यादींचा). 
बुखारात-'बुखार'चें अ. वचन, वाफ- 

बुरूल-स्त्री. हृदयाची संकीर्णता, कृपणता- 
बुऱदा-पु. एक प्रकारचा मोठा सुरा 
बुग्ज-पु. गुप्त शत्रुत्व, मनांतला द्वेष 
बुजु-स्त्री. शेढी, बकरी 
बुज॒दिल-वि. भित्रा, भेकड 
ब्ज॑दिली-स्त्री. भ्याडपणा, भिन्रेपणा. 
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बुज्जुगं-वि. वडील, वृद्ध, श्रेष्ठ. 
बुजुगंबार-वि. श्रेष्ठ, वडीलघारी. 
ब॒जुर्गी-स्त्री. वडीलकी, मोठेपणा: 
बुझना-क्रि. अ. विज्णें, मंदावणें, थंड पडणें. 

बुझाई-स्त्री. विश्ववण्याचें काम- 
बुझाना,बुझावना-क्रि. स. विश्नविणें, शांत 

करणें, समजाविणें. 
' (जहरसे ) बुझाना-विषाचें पाणी चढविणें. 
ब॒ुझोवल-स्त्री. कोडें. [ बुडकी. 
बुड़की-स्त्री. पाष्यांत मारलेली बुड़ी, 
बड़बुड़ाना-क्रि. अ. पुटपुटणें, कुरकुरणें. 
बुड़ाना-क्रि. स. बुडविणें. 
ब॒ुढ़ढा-वि. म्हातारा. 
बढ़भस-पु. म्हातारचछ 
बुढ़वा-संगल---पु. एक सण 
बुढ़ाई-बढ़ौती-स्त्री. म्हातारपण 

बुढ़ाना-क्रि. अ. म्हातारपण येणें, वृद्ध 
बृढ़ाना-पु. म्हातारपण. [ होणें. 
ब॒त-पु. मूर्ति, प्रेमिका.-वि. धुम्या. 
बुतकदा-पु. देऊछ, प्रेमिकेचें निवास 

स्थान. स्थान.- 

बृतखाना-पु. मंदिर, प्रेमिकेचें निवास- 
बुतपरस्त-पु. मूर्तिपुजक. 
बुतपरस्ती-स्त्री. मूर्तिपूजा- 
बतशिकन-वि. मूर्तिभंजक. 
बुतान-पु. बुत चें अ. वचन. [विश्वविषें. 
बुताना, बृताबना-क्रि. अ. विक्षणें.-क्रि. स. 
बुताम-पु. बटण. 
ब॒त्ता-पु. फसवणक, लबाडी, बहाणा, ढोंग, 
बुत्ता देना-फसविणें, गुंगारा देणें. [ आव.. 
बुध-पु. विद्वान, देव, एक ग्रह 

ब॒ुद्ध-वि. जाणलेलें, शहाणा, विकसित-- 
पु. विद्वान, गौतम बुद्ध, बौधावतार, 
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पूर्ण ज्ञानी, परमात्मा. 

बुधि, बुद्धि-स्त्री. जाणणें, मति, ज्ञानशक्ति 
विवेक, विचार,कल्पना,समजूत, जाणीव, 
हेतु, शुद्धिवर येणें, यूक्ति, प्रकृति 
निशचयरूप अंतःकरण वृत्ति, 

बुद्धिमानी-स्त्री. चतुराई, . बुद्धिमत्ता 
बुद्धू-बावत्ठट, मूर्ख. 
बुन-पु. कॉफीचें बी, झाडाचें मूक. 
बुनना-क्रि, स. विणणें. 
बुनाई-स्त्री. विणकाम, विणष्याची मजुरी. 
बुनावट-स्त्री. वीण. (वास्तविकता. 
बुनियाद-स्त्री. पाया, मूछ, अस्सलूपणा, 
बुबुकना-क्रि. आ. ओकसाबोकशीं रडणें, 

हंबरडा फोडणें. 
बुबकारी-स्त्री. मोटथानें रडणें, हंबरडा. 
बुयास-पु. चिसी मातीची बरणी 
बुरकना-क्रि. स. भ्रभ्रणें, हलक्या हाताने 

थोडी थोडी पसरणें. (पूड वमरे) 
बरका, बुर्का-पु. बुरखा. 
बुरा-वि. वाईट, निेहृष्ट. [धिणें, द्ेष करणें. 
बुरा सानना-वाईट वाटणें, मनाला लावून 
बुरा भला-तोंडास येईल तें, हानिलाभ, 

शिवीगाल्ठ. 
बुराई-स्त्री. वाईटपणा, दोष, दुर्गुण, निदा- 
बुराक-पु. महम्मद साहेबांचा एक घोडा. 
बुरादा-पु. लांकडाचा भुसा, चर्ण, चुरा. 
बु श-पू. ब्रश. 
बुर्का-पु. बुरखा. 
बुक्ञे-पु. बुरूज, घुमट, रास (ज्योतिष 

शास्वांत). [ बढ्धांतील ) . 
बुदें-स्त्री. वरची प्राप्ति, पैज, बुर्जी (बुद्धि 
ब॒र्व होना-क्रि. अ. काम बिघडरणें, 
बुर्दंदार-वि. सहनशीरल, सुशील, 

बुलंव-वि. उंच, श्रेष्ठ. 
-सत्री. एक पक्षी (बुलबुल). 

बुलबुला-पु. बुड़बुडा 
बुलह॒बस-वि. लोभी, इच्छिणारा 
बुलाक-स्त्री. लोलक. [बोलावयास लावणें. 
बुलाना-क्रि. स. बोलाविणें, हांक मारणें, 
बुलाबा-पु. निमंत्रण, बोलावणें, 
बुलग-पु. सज्ञान अवस्था, जवानी,तारुष्य. 
बुल्ला-पु. बुडबुडा. 
बहनी-स्त्री. बोहणी. 
बुहारना-क्रि. स. झाडणें, केर काढणें. 
बुहारी-स्त्री. झाड़ू, केरसुणी. 
बे द-स्त्री. थेंब, बिढ़ु. [ यरेणें. 
बे दें गिरना अथवा पड़ना-पावसाचे थेंब 
दूँ दाबांदी-स्त्री. पावसाची बुरबुर. 
बूँ वी-स्त्री. बंदी पक्वान्न, पावसाचे थेंब. 
बू-स्त्री. वास, मंध, दुगंध, घाण. 
बुआ-स्त्री. आत्या. [उसनी ऐंट आणणें. 
बकना-क्रि. स. पूड करणे बोलण्यांत 
बूचड़-पु. कसाई, खाटीक. 
बचड़खाना-पु. कसाईखाना- 

बूचा-वि. कान कापलेला, विद्रप, बुच्चा, 
बूजना-क्रि. स. घोका देणें, फसविर्े. 
बुझ-स्त्री. अक््कल, बुद्धि, ज्ञान, कोडे. 
बुझना-क्ि. स. जाणणें, समजणें विचारणें. 
बूद-पु. टहाढा (हरभयाचा ), हरभच्याचा 

दाणा, घाटा, झाड, 
बूटनि-स्त्री. मलमली किडा. 
बटा-पु. रोपटें, वेलबुट्टी 
बटी-स्त्री. वनस्पती ,वेलबुट्टी भांग, पत्त्या- 
बड़-पु. बुड़ण्याची क्रिया. [वरील ठिपके. 

बड़ना-क्रि. स. बुडणें, निमरन होगें. [ किडा. 
बढ़-वि. म्हातारा.-पु. छालरंग, पायसात्टी 
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बढ़ा-पु. म्हातारा. * | बेईमान-वि. अधर्मी, अनाचारी: 
बूता+पु. राक्ति, परीक्रम. बेउजा-वि. आतक्षेपरहित, बिंनहर्कत.' 
बूदोबाश-स्त्री. निवास, सहतणें. बेकदरं-वि. अन्न नसलेछा, अभ्रतिष्ठित. 
बूस-पु. घुबडे, जमीन. बेक्रार-वि. बेचैन, अस्वस्थ, 
बूर-पुं; 'मुसा' बेकल-वि. विकल,* अस्वस्थ. 
ब्र के रलूडइ-दगा, मुशाचे लाडू बेकली-स्त्री. व्याकृतता. 

बूरा-पु. पिठी अर वास कफ बेकस-वि. दीन, गरीब, अनाथ 
बहती-स्त्री. रिंग 46 बेकसूर-वि. निरपराध, निर्दोष.[उच्छ खल 
यू हा. समूह, अधिक समा बेकहा-वि. दुसच्याचेंन ऐकणारा, उड्ट, 

6000 कट] देव, -थि सुंदर हक बेकाब-वि. लाचार, ताब्यांत नसलेला. 
दब 238 बत्ही अप अजिय बेकास-वि. निरुपयोगी, कुचकामाचा, 
गा बे अनेक पदार्थाच धप. | कीयदा-वि. नियमाविरुद्ध. | निरुचोगी. 

बसान्त-पु. समाचार पाहा, 'वृत्तांत बेकार-वि. निकामी, निस्षयोगी, निष्फक. 
त्ति-पाहा शबृत्ति' बेख-पु. वेष, सोग. [+अ. व्यर्थ. 
बे बेखटक-वि. निःसंकोच....[ बेलाशक. 

| 

बुथा, वधा-अ. व्यर्थ, निष्कारण, चुकीनें. | 
॥ 6 * | * जे बेसट्के- संकोलपर्म हे 

बेंग-पु. बेडूक. [विधि विरुद्ध, मू्खपणानें. | अ. निःसंकोचपणें, बेधडक, 

2" के. बेखतर-वि. निर्भय, धीट- 
बेंद-ढ-स्त्री. लांफडी मूठ, दस्ता. ताज बखता-वि. निर्दोष, निरपराध. 
बेंडा-वि. तिरपा, वांकंडा, गुतागंतीचा. | बेखबर-वि. निष्कात्तजी, वेशुडझ, अजाणता. 
बेंडी-स्त्री. ओकती (पाणी काढण्याची). | बख बेखुब-वि बेहोश, भानरहित. 
बेंत-पु. वेत, वेताची छडी. बेखोफ-वि. धीट, निर्भय. 
बेंत की तरह कोपना-थरथर कांपणें. 

बेंतनीति-स्त्री. संधिसाधुवृत्ति. 
बेंदा-पु. टिढ्ला, टिकली, बिदी- 
बेंदी-स्त्री. टिकट, बिदी, शून्य: 
बेंवड़ा-पु. अडसर. लिहानासाठी सबोधन: 
बे-अ. विना, खेरीज, निषेध सूचक उपसगग, 
बेअकल-वि. बेअकली, मूर्ख 
बेअदब-वि. मोठथांचा मान न करणारा 
बेअसलू--वि. निराधार 
बेआर्ब-घिं. निस््तेज, तुच्छ, 
बेआबंरू-विं. अपमानित अधप्रतिष्ठिते.” 
बंइज्जेत-वि. अंर्मर्याद,.' 

बेगे, बेग-पु. वेग, प्रवाह, त्वरा, जौराची 
गति, सपाटा, आवेश, जोर, परिणाम, 
प्रभाव, उत्साह, अधिकार, घधाई, 
अविचार, प्रेम, आनंद, मलमूत्रोत्स- 
गेंच्छा, वीर. 

बेगस-स्त्री. राणी, उच्च कुठांतील स्त्री 
बेगर-पु. लोणच्यांत मिसकलेला मसाला. 

-अ. वेगता, शिवाय. 
बेशरज्ञ-वि. तमा न बात्ठगणारा, बेंफिकी र.- 
बेगाना-वि. परका, अपरिचित, दुसत्याचा. 
बेगार-स्त्री. बिगार, वेठ, सनापोंसून से 

केलेले काम, बेगार. - 
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बेदखली 

टस्त 

बेगार टालना-कसें तरी काम उरकणें. 
(बैठे से) बेगार भली-निरुद्योगीपणापेक्षां 

फुकट का होईना पण काम करणें बरें. 
बेगारी-स्त्री. ब्िगारी, बेगारी. 
बेगि-अ. तत्काल, लवकर, बंगी. 
बेगुनाह-वि. निरपराधी, निर्दोष, बेगन्हा. 
बेचना-क्रि. स. विकणें, बेचणें. 
बेच खाना-गमावणें, हरवणें. 
बेचवाना, बेचाना-क्रि. सं. विकविणें, 
बेचारा-वि. बिचारा, दीन, गरीब. 
बेचेन-वि. व्याकुट, बेचैन. 
बेजड़-वि. निराधार, बिन बुडाचा, पाया 

नसलेला. [दीन दुबदत्ठा. 
बेजबान-वि. मुका, बोलतां न येणारा, 
बेजा-वि. अवेढीं झालेला, अनुचित, 

अयोग्य. [ दुबढा, अशक्त- 
बेजान-वि. तिर्जीव, मृत्वत्, कोमेजलेला, 
बेजाब्ता-वि. बेकायदा, नियमाविरुद्ध. 
बेजार-वि. नाखूष, अप्रसन्न, दुःखी. 

बेजू-पु. मुगूस, विजू. 
बेजोड-वि. अद्वितीय, जोड नसलेलें. 
बेक्षर-रा-पु. सातू. 
बेझा-पु. छक्ष, निशाण. ठिपके [असत्तात, 
बेट-प. बदक, चोंचीखालीं दोन पांढरे ठिपके 
बेटलरूा-पु. मुलगा, पुत्र. 
बेटली-स्त्री. मुलगी. 
बेटबा-पु. मूलगा. 
बेटा, बेटौना-पु. सुलूगा, पुत्र. 
बेटी, बेटोनो-स्त्री. मुलगी, कन्या. 
बेठन-पु. वेष्टनाचें वस्त्र. 
बेठिकाने-वि. स्थान भ्रष्ट, व्यर्थ, निरर्थक. 
बेड़-पु. कुपण, खालचा भाग, बिछाना. 
बेड़ा-पु. जहाजांचा किवा नावांचा तांडा, 
हिं. म. को. २६ 

आरमार, नाव.-वि. कठिण. 
बेड़ा पार करना या लगाना-उद्धार 

करणें, विपत्तींतृन वांचविणें. . 

बेड़िन, बेड़िनी-स्त्री. नट जातीची स्त्री. 

बेड़िया-पु. नटांची जात. [ लहान नाव- 

बेडी-स्त्री. बेंडी, एक प्रकारची टोपली, 
बेडौल-वि. कुरूप. 
बेढंग-वि. बेडौल, बेढब, कुरूप. 

बेढंगा-वि. अशिष्ठ, अव्यवस्थित ठेवलेला, 

बेढ-पु. नाश, बरबादी- [ कुरूप: 
बेढई-स्त्री. कचोरी. 
बेढना-क्रि. स. कुंपण घालणें, गुरें बछ्णें. 
बेढब-वि. बेडौल, विजोड, कुरूप.-अ.- 

बाईट रितीनें. 
बेढा-पु. हातांतील कड़ें, परस, परसूं. 

बेतकल्लुफ-वि. मन मोकछा, निःसंकोची,- 
अ. निःसंकोच, बेधडक. 

बेतना-क्रि. अ. माहीत होणें, कछणें. 
बेतमीज्ष-वि. असभ्य- 
बेतरह-अ. अनुचितरूपानें, गैर वाजवी, 

असाधारण रित्या--वि. पुप्कद्,, अधिक: 
बेतरीका-अ. अनुचित, नियमाविषुद्ध. 
बेतस-पु. वेत. 
बेतहाशा-अ. अत्यंत वेगानें, भरधांव, 

गर्भगकढ्लीत होऊन, अविचारामनें. 

बेताब-वि. दूर्बल, व्याकुछ- 
बेतार-वि. बिनतारी. 
बेतार का तार-बिनतारी संदेश. 
बेताल-पु. भाट, बेतात्ठ. [ मक 
बतुका-वि. विजोड, विसंगत, बेढब, निर्ये- 
बेद-पु. पाहा वेद... [अधिकारच्युत 
बेदखल-वि. ताबा किंवा अधिकार नसलेला, 
बेदलखली-स्त्री. संपत्तीवरील मालकी हकक्क 
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बेदस 

नाहींसा होणें 

बेदम-ति. मृतव॒त्, मरणोत्मुख, जजर 
बेदर्द-वि. निदये, कठोर 
बेदास-वि. न डागललेला, स्वच्छ, निर्दोषी 
बेवाना-पु. उत्तम काबुली डाकछ्िब, दारू- 

हलद.-वि. मूर्ख, बेवकूफ 
खेदार-वि. जागृत. 
बेदिक, बेदि-पु. पाहा वेदि. 
बेध, वेध-पु. छिंद्र पाडणें, उंची (माप) 

खोली, ग्रहांचें स्थान, ग्रहण, तिथि 

इे. चा निर्णय 
बेधड़क-अ. निःसंकोच, बेंघडक, मागचा 

पुढचा विचार न करतां, वि. निःसंकोची 
निर्भय 

बेधना-क्रि. स. टोंचणें, भोंक पाडणें. 

बेधिया-पु. अंकुश. 
बेन-पु. बांसरी, मुरली, पुंगी. 

बेनज्ञीर-वि. अजोड, अनुपम. 

बेनबा-पु. वारयाचा पंखा.--वि. दरिद्वी- 

बेनसीब-वि. अभागी, दुर्देवी . 

बेना-पु. वाह्॒याचा पंखा, वाछा, बांबू 

बेनागा-अ. सतत. 
बेनिमूल-वि. अनुपम, अद्वितीय: 

बेनियाज्ञ-वि. स्व॒तंत्र, बेफिकीर. 

बेनी-स्त्री. वेणी, त्रिवेणी, दाराची खिटी 

बेन-पु. बांसरी, मुरली, बांबू, एक राजा 

बेपरद, बेपरदें-वि. आवरण नस्नलेला, उधघडा, 

नग्न. 
बेपरबाह-वि. निष्काब्जी, बेपर्वा, उदार. 

बेपाइ-वि- भांबावलेला, घाबरलेला.: 

बेपीर-वि. निष्ठुर, निर्देय- 
बेपेंदी-वि. बिनबुडाचा- 
बेपेंदी का लोटा-हलक्या कानाचा, घटकेंत 

०२ 

विचार बदलणारा- 
बेफ़ायदा-अ. व्यर्थ, उगीच. 
बेफिकर-वि. बेफिकीर. 
बेबस-वि. लाचार, पराधीन- 

बेबहा-वि. अमूल्य: 

बेबाक़-वि- फेडलेलें (ऋण), निर्भय- 

बेभाव-अ. बेहद. 
बेमहल-वि. अयोग्य बेढीं, 

बेमिस्ू-वि. अद्वितिय: 
बैमौकॉा-वि. अयोग्य वे्ीं, अवेद्ींचा, 

-पु. अयोग्य [ उशीर, विलंब 

बर-स्त्रि. बोर, बोरीचें झाड, वेत्ठ, खंप, 

बेर जरी-स्त्री. जंगली बोर. 

बेर बेर-अ. वारंवार. 

बेरहम-वि. निष्ठुर, निर्दयी..[ नोकर. 

बेरा-पु. वेव्ठ, सकाव्ठ, घरांत काम करणारा 

बेरिया-स्त्री. वेठछ, समय. 

बेरी-स्त्री. बोर, मुठभर अन्न 

बेरुख़-वि. बेमुबंतखोर, प्रसंगी उपयोगी 
न पड़णारा, नाखुप, रागावछेला 

बेरे, बेड़े-पु. नावांचा समूह. 

बेरोक-वि. निविध्न, अड्यकछथाणिवाय, 

बेल-पु. फावडे, कुदत्ठ, सडक मोजतांना 
चुन्याची ओढलेली रेघ, गांठ (कापड, 

कागद ३. ची ) बेलाचे झाड, बेलफछ.- 
स्त्री. बेल, छता, संतान, वंश, भितीवर 

अगर कपड्यावर  काइलेलीं फुलें, 
वेलबुट्टी, वल्हे. 

बेल मेँढे चढ़ना-कार्य तडीस जाएें. 
बेलचा-पु. कुदत्. 
बेलज्ज़़-वि. बेचव, आनंदरहित. [मजूर. 
बेलदार-पु. पावड्यानें काम करणारा 
बेलन-पु. सडक किवा जागा सपाट 
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करण्याचा दगडी किवा लोखंडी | बेस, वेश- हक वेश, प्रवेश, संचार, वेश्या- 
रोलर, यंत्रांतील रोलर, पिजायाचें 
लाटणें, गुल्हाछाता ओंडका. [करणें. 

बेलना-पु. लाटणें.-क्रि. स. लाठणें, नष्ट 
पापड़ बेलना-कार्यताश करणें. 
बेलबटा-पु. वेलबुटूटी. 
बेलरी-डी-स्त्री. लता, वल्लरी- 
बेलसना-क़ि. स. उपभोगएणें. 
बेलहरा-पु. विड्याचा डबा. 
बेला-पु. मोगरा, समय, वेत्क. 
बेलाग-वि. साफ, बिलकुल, अगदीं. 
बेलि-स्त्री. लता, वेली. 
बेली-पु. सहचर, साथीदार. 
बेलौस-वि. स्पष्टवक़़्ता, निःस्वार्थ. 
बेबक़्फ़-वि. मूर्ख, नालायक. 
बेबक्त--अ. अवेढोीं., 
बेवफ़ा-वि. बेमुर्वतखोर, कृतघ्न- 
बेबरा,व्योरा-पु. विवरण. 
बेवरेबार-वि. तपशीलवार, विस्तृत: 
बेवसाय,व्यवसाय-पु.धंदा,उद्योग , व्यवसाय. 
बेवहरना-क्रि. अ. व्यवहार करणें, वागणें, 
बेवहार-पु. व्यवहार. [सावकारी करणें. 
बेवहरिया-पु.. सावकार, सावकाराचा 
बेवा-स्त्री. विधवा, मृतपतिका. (कारकून. 
बेवान-पु. विमान. 
बेश-वि. अधिक, ज्यादा, श्रेष्ठ, सुंदर, 
बेशऋर-वि. मूख- 
बेशक-अ. निःसंदेह, निःसंशय. 
बेश कोमत-वि. मौल्यवान- 
बेशी-स्त्री. अधिकता. 
बेशुमार-वि. बेसुमार, अमर्याद. 
बेसंदर, वेशवानर-पु. आग. 
बेसेंभर-वि. मूच्छित, बेशुद्ध. 

स्थान, , पोशाख, वेष (सोंग) 
तंबू, वेश्यावेतन- 

बेसन-पु. डाछीचें पीठ. 
बेसनी-स्त्री. डाछीच्या पिठाची बनवि- 

लेली पुरी, खारी पुरी. 
बेसनौटी-स्त्री. खारी पुरी- 
बेसबरा-वि. अधीर, उतावीछ, असंतुष्ट, 
बेसर-पु. खेचर, नथ, 
बेसरा-वि. निराश्चित. 
बेसरोसामान-वि- कंगाल. 
बेसवा-स्त्री. वेश्या. 
बेसा-स्त्री. वेश्या. -पु. वेष, पोषाख- 
बेसारा-वि- बसणारा, स्थापणारा- 
बेसाह-हा-स्त्री. खरेदी केलेली वस्तु, सौदा. 
बेसाहना-क्रि. अ. विकत घेणें, खरेदी 

करणें, ओढ्वून घेणें, (विरोध,संकट इ. ) . 
बेसाहनी-स्त्री. मालाची खरेदी. 
बेसुध-वि. बेशुद्ध, ताछबावर नसलेला.- 
बेहंगस--वि. बोजड, विचित्र. -पु. पक्षी: 
बेह-वि- उत्तम. -पु. छिद्र, भोंक. 
बेहतर, बेहतरीन--वि. बेहेत्तर, सर्वोत्तम. 
बेहतरी-स्त्री. चांगुलपणा, कल्याण. 
बेहद-वि. बेसुमार, अपरिमित.- 
बेहना-पु. कोष्टी, पिजारी- 
बेहमैथत-वि. निलेज्ज. 
बेहया-वि. निलेज्ज, बेशरम. 
बेहयाई-स्त्री. निर्लज्जता. 
बेहर-वि. अचल, स्थावर, अछूंग, पृथक. 
बेहराना-क्रि. अ. फाटणें. 
बेहरी-स्त्री. पोस्त, वर्गणी. 
बेहला-पु. व्हायोलिन (एक तंतुवाद्य). 
बेहाल-अ. हलाखीच्या स्थितीस पोंचलेला, 



बेहुनरा 

व्याकुछ, बेचैन 
बेहुनरा-वि. मूर्ख, अशिक्षित 
बेहूदगी-स्त्री. असभ्यता, अशिष्टता. 
बेहूदा-वि. असभ्य, अशिष्ट. 
बेहूदापन-पु. अशिष्टता 
बेहून-अ. विना, वांचून 
बेहैफ-वि. निष्कालछजी, बेफिकीर. 
बेहोष-वि. बेशुद्ध 
बेहोषो-स्त्री. वेशुद्धि, मूछितावस्था 
बेंगन-पु. वांगें 
बग (ज) नी-वि. लाल निल्या रंगाचा. 
बेडा-वि. आइं(घराचें). 
बे-स्त्री. बय, फणी (हातमागाची ), विक्री* 
बेआना-पु. बयाणा 
बैकल-वि. वेडा, उन्मत्त 
बेकलाना-क्रि. अ. वेडा होणें. 
बैकंठ-पु. वेकुंठ 
बेखानस, बैषानस-पु. तपस्वी, ऋषि 
बेज्ञ-पु. अंडी, अंडकोश.- 
बेज्ञबी-वि. अंडाकार. 
बैजा-पु. अंडे, अंडकोश. [चौरंग, अधिवेशन. 
बेठक-स्त्री . बसण्याची जागा, चौक, आसन, 
बेठकबाज्ञ-वि. धूते, गोष्टी वेल्हात्य- 
बेठका-पु. बैठकीची जागा, दिवाणखाना. 
बेठकी-स्त्री. बैठका (व्यायामाचा प्रकार ). 
बेठन-स्त्री. आसन, बसप्याची तप्हा, बैठक. 
बंठना-क्ि. अ. बसणें, जम बसणें, पिचणें, 

व्यवस्था बिघडणें, खर्च होणें, बेकार 
8 रिकामें राहणें, बरोबर सेम 
लागण, अचूक लागण. 

(सन वा दिल ) बैठना-मन जाणें, हताह 
बंठे बेठायें-उगीच, एकाएकी. [ होणें. 
बेठेबठे-विनाकारण, अचानक. 

* डें0वं - बेरंस 

बेठवाना, बैठाना-कि. स. बसविणें, संवय 
लावणें, जम बसविणें. 

बेठारना-क्रि. स. बसविणें. 
बेत-स्त्री. कविता, छंद, इलोक. 
बैतुल्इल्म-पु. शात्दा, विद्यामंदिर. 
बंतुलूखला-पु. संडास- 
बेतुल्माल-पु. सरकारी खजीना, लूटीचा 

माल ठेवण्याचा मुसलमान व अरबांचा 
खजीना, बेवारशी मार. ईऋ[ स्थान: 

बंतुल्मुकदहस-पु. मक्का, मक्केचे प्रसिद्ध 
बेतुल हरस-पु. मक्का. 
बेतुल्ला-पु. काबा. [ वैतरणी नदी. 
बेतरनी, बेतरणी-स्त्री. यमलोकांतील 
बेताल-पु. द्वारपाल, वेतात्ठ, शंकराच्या 

गणापकी एक, भृतबाधा झालेलें प्रेत. 
बेतालिक-पु. स्तुतिपां० गाऊन राजाला 
बंद-पु. वैद्य. [ जागविणारा स्तुतिपाठक: 
बेदक, वेद्यक-पु. आयुर्वेद. 
बैदकी-गी-स्त्री. वेद्यमी. [-पु. वेदवाक्य- 
बे(वे )दिक-वि. वेदाचे , वेदपाठी, पवित्र. 
बेदेही-स्त्री. सीता. 
बेन, बयन-पु. वचन, वाणी, मध्य. 
बेना-पु. वाणी, उत्सव किवा मंगल कार्या- 

निमित्त इष्ट मित्रांना वांटली जाणारी 
मिठाई, अहेर, बाण. -क्रि. स. पेरणें. 

बे (वे) नतेय-पु. गरुड, विनताचा मुलगा. 
बेनामा-पु. विक्रीपत्र, साठेखत, विक्री. 
बेपार, व्यापार-पु. व्यापार, व्यवसाय. 
बंपारी, व्यापारी-पु. व्यापारी, धंदेवाईक. 
बे(वे)भव-पु. वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, 
बेयर-स्त्री. स्त्री, बाई, लहान. [सामर्थ्य. 
बंया-पूृ. वय, फणी, लहान नणंद. 
बेरंग-वि. नॉटपेड (पत्र) 



बेर, वर नग्न छल बोलती 

बेर, बर-पु. वैर, बत्रुत्व, द्वेष, शौयं 
वेरीसमुदाय 

बेर काठना या निकालना-सूड उगविणें, 
बेर ठानना-विरोध करणें. [ उट्टें काढरणें. 
बेर पड़ना-वेरी बनणें. 
बेर बिसाहना या मोल लेना-विरोध उत्पन्न 
बेर लेना-सूड उगविणें. [ करणें. 
बेरख-पु. फौजेचा झेंडा, ध्वज. [ ठेवण्याचें) . 
बरा-पु. तोकर, नछकांडें (पेरतांना बीं 
बेराखी-स्त्री. दंडांतील एक दागिना. 
बेराग-पु. वैराग्य 
बेरागी-वि. उदासीन, विरकत्त. -पु. वेष्णव 

मताच्या साधूंचा एक भेद, वीर 

बेराग्य-पु. वेराग्य, प्रपंचाबदल अनासकित्त, 
असंतोष. 

बेराना-क्रि. अ. वातानें प्रकृतती बिचडणें. 
बेरी-पु. वेरी, विरोधी. 
बेरूँ, बरून-अ. बाहेर, वेगल्ठे--अ. शिवाय. 
बरुनी-वि. बाहेरील 
बेल-पु. बेल, मूर्ख. -वि. बित्शांत रहाणान्या 

(उंदीर वमरे) प्राण्यांच्या संबंधी 
बेसंदर- पु. अग्नि. [ जाति. 
बेस-स्त्री. वय, आयुष्य, तारुण्य, एक क्षत्रिय 
बेसगडब-पु. वासुदेव, (खेल करणारा) . 
बेसना-क्रिं. अ. बसण्ें. 
बेसर-स्त्री. नागाची फणी. 
बेसा-वि. बसलेला, विश्रांति घेतलेला. 
बंसाख-पु. वैशाख 
बेसाखी-स्त्री. कुबडी, रब्बी पीक 
बेसिक-पु. वेश्येवर प्रेम करणारा, विषयी. 
बैहर-वि. क्रोधी, भयंकर. -पु. वायु. 
बोआई-स्त्री. पेरणी, पेरण्याची मजुरी. 
बोआना-क्रि. स. पेरविणें. 

बोगवान-पु. गारेड्याची पिशवी. 
बोजा-स्त्री. तांदुढ्पासून बनविलेली दारू, 
बोझ-पु. ओझें, भार, कामाचा बोजा, 

जबाबदारी. 
बोझना--क्रि. स. भार टाकणें, (नाव, गाडी 
बोझा-पाहा बोझ. [ वगैरेवर ) - 
बोझाई-स्त्री. लादण्याची, चढविष्याची 

क्रिया (मालइ.). 
बोझिल-वि. वजनदार, जड़. 
बोटी-स्त्री. मांसाचा लहान तुकडा. 
बोटी बोटी काटना-शरीराचे तुकडे तुकडे.. 
बोड़ा-पु. अजगर, चवल्ठीची शेंग. [ करणें. 
बोडी-स्त्री. दमडी, कवडी, अल्प धन- 

बोतलरू-पु. बाटली. 
बोतह, बोता-पु. उंटाचा नर बच्चा, झाड, 

झाडी, शाल, वेलबुट्टी, बाणाचा नेम. 
बोदा-वि. आल्हशी, सुस्त, मूर्ख, मंद बुद्धी चा, 
बोध-पु. ज्ञान, संतोष. [फोफसा, फुसफुशीत- 
बोना-कि. स. पेरणें 
बोबा-पु. स्तन, गठठा, सटरफटर वस्तु. 
बोय-स्त्री. वास. 
बोर-पु. बुडविण्यात्ी क्रिया. 
बोरना-क्रि.स.बुडविणें, बुचकलछणें, बदनामी 
बोरसी-स्त्री. शेगडी. . [करणें, रंगविणें. 
बोरा-पु, पोते. 
बोरिया-पु. चटई. 
बोरी-स्त्री. लहान पोतें. 
बोल-पु. वचन, टोमणा, प्रतिज्ञा, बाजाचा 

सुस्वर. [ भाषा, कुरापत- 
बोलचारू-स्त्री. संभाषण, व्यवहाराची-- 
बोलचाल न होना-मन स्वच्छ नसणें. 
बोलता-पु. जीव, आत्मा.--वि. खूप 
बोलती-स्त्री. वाचा. [बोलणारा, बोलका- 



बोलना 

बोलना-क़ि. स. सांगणें, कथन करणें, 
निश्चय करणें, ठरविणें, अडविणें 
रोखणें, प्रतिरोध करणें.-क्रि. अ. बोलणें 
भाषण करणें, आवाज होगणें. 

बोलजाना-राम म्हणणें, मरणें (अशिष्ट). 
बोलबाला-पु. प्रसिद्धि, जयजयकार. 
बोली-भाषा, बोली, टोमणा, लिलांब, 
बोलीगेली-स्त्री. थट्टामस्करी. [बोलणें. 
बोबना-क्रि. स. पेरणें. 
बोबाना-करि, स. पेरणी करविणें. 

+जीश-पु. वजन, रुबाब, दबदबा, हरूकट 

बोसा-पु. चुंबन, सुका [ माणस- 
बोसीदा-वि. जूना, खराब 
बोस्तो-पु. बाग 
बोह-स्त्री. बुडी 
बोहतान-पु. मिथ्या आरोप, दृषण. 
बोहतान जोड़ना-कलंक लावणें. 
बोहनी-स्त्री. बोहणी. 
बोहित-पु. मोटी नाव, जहाज. (कापसाचें) 
बोंड बौंडा-स्त्री. वेल, डहाकछी, बोंड 
बॉडना-क्रि. अ. वेलीप्रमाणें वाढणें. 
बॉडर-पु. वावटक्छ. 
बोंडी-स्त्री. शेंग, कच्चे फल, दमडी- 
बोआना-क्रि. अ. झोंपेंत बडबडणें, वेड्या- 

सारखें बडबडणें. 
बोखल-वि. रागीट, विक्षिप्त, चिडखोर. 
बौखलाना-क्रि. अ. रागावृून बोलावणें, 
बौछार-स्त्री. तुषार, बुरबुर. [कातावणें. 
बौना-पु. खुजा माणूस, वामनमूर्ति- 
बौर-पु. मोहर 
बौरना-क्रि. अ. आंब्याला मोहर येणें 
बोौरहा-बौरा-वि. विक्षिप्त, वेडा, बावव्ठट, 

भोका, अजागढछ, मुका. 

* हं0०५ि न ब्योत 

बौराई-स्त्री. विक्षिप्तपणा. 
बौराना-क्रि. अ.वेड लागणें, विक्षिप्त होणें, 

मनावरचा ताबा जाणें. विवेक सुटण्णें-- 
क्रि. स. एखाद्याला बनविणें, फजिती 

बौराह-वि. वेडा. [करणें, वेड लावणें. 
बौरी-वि. वेडी. ह 
बौलसिरी- स्त्री. बकुछीचें झाड, व फूल. 
बौलाता-क्रि. अ. पाहा बौखलाना, 
बोहर-स्त्री. वधू, सुन. 
ब्यजन-ना-पु. पंखा | देंणें 
ब्यहाना-क्रि.स. लग्न करविणें, लग्न करून 
ब्याकुल-पु. गोंघललेला, विष्हल, भयभीत 

गढ़न गेलेला, विस्कटलेला, चंचल 

ब्याज, व्याज-पु. कपठ, लपविणें, निमित्त 
युक्ति, कृत्रिमपणा, दोष, व्याज, इशारा 

ब्याघा, व्याघ-पु. व्याध पारधी, नीच,दुष्ट 
ब्याना-क्रि. स. विणें. 
ब्याप, व्याप-पु. व्याप, पसारा- 
ब्यापना-क्रि.अ. व्यापणें, प्रसरणें. 
ब्यारी-स्त्री. रात्रींचे भोजन.-पु. वाह. 
ब्याल-पु. अजगर, हत्ती- 
ब्यालू-पु. रात्रीचा फराल्- 
ब्यास-पु. विस्तार, विभागणें, विभाग- 

करणारा, वेगक्ठे करणें, भेद, रचना, रुंदी , 
ब्याह-पु. विवाह, लग्न. व्यास, पुराणिक. 

ब्याहृता-वि. विवाहित, लग्न झालेल्ा. 
ब्याहना-क्ि. विवाह करणें. 
ब्याहा-वि. विवाहित. 
ब्याहुला-वि. लग्नाचा- 
ब्यूंगा-पु. रापी (कातड्ड सोलण्याची ) 
ब्योचना-क्रि.अ. मुरगकर्णे 
ब्योंत-पु. सोय, व्यवस्था, युकति, उपाय, 

काय-पद्धति, कपडे बेतण्यासाठीं कापड-- 



ब्योत बांधना 

ब्योंत बांधना-सिद्धता करणें. [ फाडरणें. 
ब्योतना-क्रि. कपडे बेतणें. 
ब्योपार, व्यापार-पु. व्यापार, कर्म॑- 
ब्योरन-स्त्री. केस विचरणें, गुंतवत्ठ काढणें, 
ब्योरना-क्रि. वेणी सोडणें. [ खबर. 
ब्योरा-पु. तपशील, विवरण, वृत्तान्त, 
ब्योरेवार-तपशीलवा र, सविस्तर. 
ब्योहर-पु. व्याजबटबाचा व्यवहार. 
ब्योहरिया-पु. सावकार, देण्याघधेण्याचा 
ब्योहार-पु. व्यवहार. [व्यवहार करणारा. 
ब्रज-पु. गोकुत्ल. 
बन, श्षण-पु. नत्रण, फोड, गल्ू, वण. 
ब्रहम-पु. ईश्वर, परमात्मा, स्तोत्र, मंत्र, 

बेद, ओंकार, ब्राह्मण, ब्राह्मणजाति 
ब्रह्मतेज, तप, ब्रह्म चर्य, अध्यात्मज्ञान, 
उपनिषद, स्वरूप, ब्रह्मास्त्र, गायत्री, 
ज्ञान, तत्त्व, ब्रह्मदेव,यज्ञांतील ऋत्विज, 
ब्रह्मलोक.-वि. ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी. 

बृहस्पति. 
ब्रहमांड-पु. संपूर्ण विश्व, डोक्याची कबटी. 
ब्राहमण-पु. ब्राहभण, विष्ण, शंकर, वेदाचा 

एक भाग, उपाध्याय, अभिजित, 
ब्राह्मण समूह. -वि. ब्रह्मज्ञानी, 
ब्राह्मणा चें. 

ब्राहमणी-स्त्री. बुद्धि, ब्राह्मणजातीची, 
स्त्री, ब्राह्मण पत्नी, चोपय (सरडा) 
सोनपितत्ठ, भारंगव. 

ब्राहमी-स्त्री. अहम शक्त्ति, सरस्वती ,भाषण, 

वाणी, वेदोकत्त विधि, ब्रह्मविवाह 
झालेली, ब्राह्मणपत्नी, सोमवल्ली, 
सप्तमातृकांपैकी एक. 

ब्रीडा, ब्रीडा-स्त्री. लज्जा, संकोच, विनय. 

न ल७छ >> भंडारा 

[भि] 
भंकार-पु. विकट हास्य, विकट शब्द, 
हि . लछाट, पराजय, तुकडा, खंड, 

, भय, अडचण, बाघा. 
भंग (गे) ड-डी-वि. भांगेचें व्यसन असलेला, 
भंगरा-पु. माका, एक वस्त्र. [ भेंगड. 
भंगना-क्रि. अ. भंग होणें, तुटणें, दबलें 

जाणें.-क्रि. स. तोडणें, दाबर्णे. [कटाक्ष- 
भंगिमा-भंगी-स्त्री. वकिडेपणा, हावभाव, 
भंगी-वि. नाश पावणारे, भांग पिणारा- 
भंगेडी-वि., भांग पिणारा. पु. भंगी. 
भंजन-वि. तोडणारा.-पु. मोडतोड, नाश, 

पराजय करणें, पिडणे, अडबिणें. 
भेंजना-क्रि. अ. तुकडे तुकडे होणें, 

तुटणें, मोडणें, खुर्दा होणें (नाण्यांचा). 
भेंजाना-क्रि, स. वटविणें, मोड करणें 

(रुपयांची ), विध्वंस करणें, दूर करणें. 
भंटा-पु. वांगें. [बोलणारा- 
भंड-वि. धूर्त, पाखंडी, अश्लील शब्द 
भड़ताल-पु. नाच गाण्यावा एक प्रकार, 

ज्यांत टाछठ्या वाजवितात- 
भेंडना-क्रि. स. हानि पोहचविणें, बिध- 

डविणें, नष्ट-भ्रष्ट करणें, तोडणें, बद- 
नाम करणें. [| मातीचें भांडें फुटणें. 

भेंडफोड-पु. बेंड फुटणें, रहस्य प्रकट होणें, 
भेंडभौड़-पु. भांड (वनस्पति ) भांडें. 
भेंड्सार-ल-स्त्री. धान्यातेें कोठार. 
भंडा-पु. भांडें, रहस्य. 
भंडा फुटना-बेंड फुटणें, गौप्य स्फोट होणें. 
भेंडाना-क्रि. स. भंडावणें, नष्ट करणें. 
भंडार-पु. खजिना, कोठार, वखार, 

पाकशाक्वा, पोट. [साधूचें भोजन. 
भंडारा-पु. स्वेपाकघर, रमणा, पोट, समूह, 



अंडारी जज ैं७ट -० भच्छ, भक्त 

भंडारी-स्त्री. लहान खोली, खजिना-पु. | भगत, भकक्त-वि. तललीन, निष्ठावंत, 
भंडारू--पु. मांडार. [खजिनदार, आचारी. 
भंडोआ-पु. भाटांचें गीत: 
भेंभाना-क्रि. अ. हँबरणें. 

भंभोरो-स्त्री.. लालरंगाचा पावसाली 
भंभेरी-स्त्री. भय, भीति. [ किडा. 
भेंवना-क्रि, अ. फिरणें. 
भंवकफेरय-पु. संसारचक्र, भ्रम. 
भेंवर-पु. भुंगा, पाण्याचा भोंवरा, खछगा. 
भेंवर कली-स्त्री. फिरती कडी, कह्ठसूत्र. 
भेंवर जाल-पु. संसार पाश. 
भंवर भीख-स्त्री. जोगवा. 
भेंबरी-स्त्री. फेरी, खेप (फेरीवाल्याची ) 

पाण्याचा भोंवरा, केसांतील भोवरा. 
भेवाना, भमाना-क्रि. स. फिरविणें, चकरा 

देणें, बुचकल्यांत पाडणें. 
भेंसना-क्रि, अ. पाण्यांत फेंकलें जाणें. 
भइया-पु. भाऊ. 
भई-क्रि. अ. झाली,-अ. बावारे-.पु. भाऊ. 
भजजाई, भौजाई-स्जी. भावजय- 
भकाऊं-- प बायुलबुवा. 
भकुआ-वि. मूर्ख. 
भकुआना-क्रि. स. घाबरें 

घाबरविणें, बनविणें, 
भकोसना-क्रि. स. बकाबक 
भख-पु. आहार, भोजन- 
भखना-क्रि, स. खाणें. 

भग-पु. आदित्य.-वि. (विवाहाची देवता ) , 
सुदेव, कल्याण, बढती, सौंदर्य, कीति, 
प्रयत्न, प्रेम, विलास, स्त्री योनि, धर्मे, 
सदगुण, पुण्य, विरवित, मोक्ष, सर्वशक्ति- 
मत्त्व, ऐश्वर्य, माहात्म्य, पराक्रम, 
पूर्वाफल्गुनी, उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र: 

होणें.-क्रि. अ. 
थट्टा करणें. 

खाणें, बोकणा 
सिरणें. 

जोडलेला, शिजवलेलें, वाॉटलेले, दुस- 
प्यास दिलेलें. भक्त, उपासक, शाका- 
हारी, साधु, भात, अन्न,भाग, भोजन, 
वेतन, पोटगी, धान््य, भूतबाधा उतर- 
विणारा मांत्रिक. 

भगतबछल, भकक्तवत्सल-वि. भक्त्त वत्सल- 

भगति-ती, भक्ति-स्त्री. भवित्त, विभागणें, 
तुकडा, उपासना, सेवा, श्रद्धा रचना, 
आकृति, वेलबुट्टी, चितारी काम- 

भगतिया-पु. राजपुतान्यांतील कलावंति- 
भगवड़-र-स्त्री. पत्ठापछ. [णीची एक जात- 
भगदेव-पु. अतिविलकासी मनुष्य. 
भगना-क्रि. अ. पढन जाएें- 

भगसास-पु. फाल्गुनमास. 
भगर-ल-पु. ढोंग, कपट, जादू, सडलेलें 
भगली-वि. ढोंगी, जादुगार. 
भगवंत, भगवत-पु. ईदवर, विष्णू, जैन, 

गौतमबूद्ध.-वि. ऐद्वर्ययुक्त, पूज्य. 
भगवती-स्त्री. लक्ष्मी, दुर्गा, पूज्य स्त्री. 
भगवान-पु. ईश्वर. 
भगाना-क्रि. स. दूर करणें, पतविणें. 
भगिनी-स्त्री. बहीण, स्त्री. 

भगीरथ-वि. फार मोटठा.-पु. अयोध्येचा 
राजा, भगीरथ.- 

भगोड़ा-वि. पतव्ठालेला, पत्ठपुटा, भित्रा, 

[अन्न. 

| भगौती-स्त्री. भगवती, लक्ष्मी, दुर्गा, 
पूज्य स्त्री. [ भगवा (रंग). 

भगौहा-वि. भगवा, भ्याड, पत्पुट्या 
भग्गुल,भग्गू-वि. पतक्कपुटथा, भेदरट- 
भचक-स्त्री. लंगडेपणा. [ चकित होणें, 
भअभचकना-क्रि. अ. फेंगडें चालणें, आइचर्य॑- 
भच्छ, भक्ष-पु. भक्ष, खाद्य. 
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भच्छना-क्रि. स. भक्षण करणें, खाणें. धमंशालेचा व्यवस्थापक. 

भजन-पु. सेवा, पूजा, भजन, जप, विभा- | भडेबा-पु. अवर्डबर. [घुटणें. 
जन, मालकी उपभाग- 

सजना-क्रि. स. भजणें, आश्रय धेणें, ईश्वर 
नामाचा जप करणें.-क्रि. अ. पोहोंचण्े, 

भजनो-पु. भजन करणार. [ पतन जाएें. 
भजाना-क्रि. स. पत्वविणें, दूर करणें. 
भजामहे-- आम्ही भजन करतों. 

भजामि- मी भजन करतों. 
भट--पु. योध्दा, वीर, रानटी मनुष्य,म्लेच्छ- 

भेद, पामरभेद, राक्षस. 
भटकदाई-स्त्री. वनस्पतिविशेष. 
भटकना-क्रि, अ. भटकणें, बृचकलचांत 

पडणें, रस्ता चुकल्यामुल्ें इकडे तिकडे 
भटकर्णें. [बुचकद्टयांत पाडणें. 

भटकाना-क्रि. स. चुकीचा मार्ग दाखविणें, 
भटकंया-घपु. भटक्या, भटकविणारा. 
भटकोौहा-वि. भटकविणा रा. 
भटभेड़ा-रा-पु. टक्कर, धक्का, सामना, 
भटा-पु. वांगें. [ ठोकर, अनपक्षित भेट. 
(कथा के ) भटा-पुराणांतील वांगीं. 

भट-स्त्री. सखी, मैत्रीण, स्त्रियांकरितां 
आदरसूचक संबोधन- 

भट्ट-पु. धनी, विद्वान (एक पदवी), 
श्रेष्ठ, भाट (क्षत्रिय व ब्राह्मणीयांचा 
पुत्र.) [ कौलांची भट्टी. 

भटटा-पु. मोठी भट॒टी, विटाची किवा 
भद्टिनी-स्त्री. ब्राह्मणी, पट्टराणीहून 

अन्य राजपत्नी. [ करण्याची जागा- 

भट्टी-स्त्री. मोटी चूल, भट्टी, दारू तयार 
भट्ठा-पु. आवा, भद॒टी. [शिवरात्कपणा. 
भठियारपन-पु. भाकरी भाजपण्याचा धंदा, 

भवठियारा-पु. खानावछ्वाला (मुसलमान) . 

भड़क-स्त्री. दिखाऊपणा, बहकणें, ताबा 
भड़कदार-वि. भडकदार, रुबाबदार, 

चमकदार. [ (पशु) ,रागावणें. 
भड़कना-क्रि. अ. पेटणें, भडकण्णें, बुजणें 
भड़काना-क्रि. स. प्रज्वलित करणें, पेटविणें, 

फूस देणें, बुजगावर्ण भयभीत करणें, 
(जनावराकरितां ) [ होणारा- 

भड़कीला-वि. भडकदार, भिऊन उत्तेजित 
भड़कलू-वि. जंगली, अडाणी. 
भड़भड़ाना-क्रि. अआ. भड़भड शब्द करणें, 
भड़भड़िया-वि. बडबडद्या. [ मडभडन येणें. 
भड़भू जा-पु.. भुजारी, भडमभंजा. 
भडिहा-पु. चोर. 
भड़िहाई-अ. रूपून, चोरटेपणानें. 
भड़ी-स्त्री. लबाडीचें उत्तेजन. 

भड़आ-पु. वेदयेचा दलाल. [| सांगर्णे, 
भणता, भनकना, भनना-क्रि. अ. बोलणें, 
भणित-ति भनित-वि. सांगितलेलें. -स्त्री. 

भतीजा-पु. प्रुतण्या. [ भाषण, वाणी. 
भतोजी-स्त्री. पुतणी. 
भकत-पु.निष्ठावंत, उपासक.-पाहा भगत 
भत्ता-पु. भत्ता: 
भदंत-वि. पूज्य पु. बौद्धसाधु. 
भदई-स्त्री.भाद्पद महिन्यांत होणारें पीक. 

भदाक-पु. धाडकन पड़ण्याचा शब्द. 
भदेसिलू-वि. बोजड, ओंगछ. 

भदौरिया-पु. ग्वाल्हेर प्रांततीरल एक 
भद्दा-वि. कुरूप, महंड. [ क्षत्रिय जात. 
भद्दापन-पु. कुरूपता- 

भव्र-वि. सुखी, शुभ, अनुकूल, चांगला, 
सुन्दर, सुखकर, श्रेष्ठ, साधु, कल्याण- 
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कारक, सभ्य, स्तुत्य.-पु. बैल, हत्तीभेद, 
खंजरीट पक्षी, ढोंगी, देवदार, कडधान्य, 
नागरमोथा, पोलाद, तीलकमल, सुमेरू 
पर्वत, सोने, उत्तरेचा दिग्गज, दाढी 
मिशांचे व डोक्याचें मुंडण, सुख.-स्त्री. 
गंगा, गाय, तिथि (२, ७, १२ हा) 
सुभद्रा, हृब्द, श्वेतदूर्वा, आकाशमगंगा. 

भव्गरता-स्त्री. शिष्टता, सभ्यता, माणूसकी. 
भद्वी-तरि. भाग्यवान. 
भनई-क्रि. स. म्हणतो, म्हणते. 
भनक-स्त्री. अफवा, खोल आवाज. 

भनना-क्रि. स. सांगणें, आवाज करणें. 
भसनभनाना-क्रि. अ. गुणगुणणें, भणभणपें. 
भनभनाहट-क्रि. अ. भणभणपणें. [नोट). 
भनाना-क्रि. स. मोड करणें, मोडण (हुंडी, 
भनित-वि. म्हटलेलें-पहा भणित. 
भन्नाना-क्रि. अ. फणा काढुन अंगावर येणें, 

रागावणें, वसकन अंगावर येणें. 
भभ (ब)का-पु. अक काढण्याचें यंत्र. 
भभक-स्त्री. उकढ्ी. 
भभ (ब) कना-क्रि. अ. भडकणें, पेटपणें, 

उष्णतेमुद्धें फुटणें,तडकणें, उकब्ठी फुटपें. 
भभकी-स्त्री. पोकत्)ठ दम, दटावणी. 
भभरना-स्त्री. अ. भयभीत होणें,घाबरणें, 

बुचकव्ट्थांत पड़णें. 
भभराना-रोमांचित होगें. 
भभूका-पु. ज्वाला- 
भभूत-ति-स्त्री. राख, अंगारा: 
भभोरना-क्रि. स. फाडून खाणें. 
भम्भड़-स्त्री. दादी. 

भयंकर-वि. धोकयाचें, भी तिप्रद, भयानक. 
भय-पु. भीति, संकट. 
भयभीत-वि. धाबरलेला, भ्यालेला-: 

भया-क्रि. अ. झालें. 
भयाकुल-वि. भीतीनें घाबरलेला. 
भयाग-वि. भयानक, भी तिप्रद- 
भयानक-वि. भयंकर .-पु. राहु, वाघ, भया- 
भयावन-ना-वि. भयंकर. [ नक रस, भय. 
भयाहू-स्त्री. धाकटी भावजय. ः 
भरंत-स्त्री. संदेश, संशय. 
भर-पु. भार, बोजा, वजन, समह, ढीग, 

वैपुल्य, दोन हजार पल वजन (भार).- 
अ. कड़न, ह्वारा.-वि. एकंदर, संपूर्ण, 
धारण करणारा. 

भर (ड़) कना-क्रि. अ. भडकणें, चमकरणें. 
शरत-पु. भारद्गाज पक्षी, कांसें, तांबठ, 

भरतम्नि, राजा भरत, नट. 
भरतखंड-पु. भारत खंड, हिंदुस्तान: 
भरद्वाज-पु. एका मुनीचें नांव. 
भरता-पु. भरीत, रायतें, प्रभु, स्वामी, धनी , 
भरतार-पु. पति, नवरा. [नायक, पालक. 

| भरती- स्त्री. पररण भरण्याची क्रिया, 
भर, प्रवेश, भरती. 

भरती का-रदही, साधारण, मामली. 
भरण, भरन-पु. पालनपोषण, वेतन, धारण 

करणें, भरणी नक्षत्र. 
भरणी-नी-स्त्री. भरणी नक्षत्र, धोसाढ्ी.- 

भरना-क्रि. स. भरणें, घालणें, पूर्ण करणें, 
कर्ज फेडणें, चुकतें करणें,उपरोध, निदा 
करणें, भरून जाणें, शरीराला लावएणें, 
लेपणें, निभावणें.-क्रि. अ. शरीर 
धष्टपुष्ट होणें.-पु. लांच. 

(कोंछ) भरनता-ओटी भरणें. [भिरणें. 
(मांग ) भरना-वरानें वधच्या भांगांत शें दूर 
भरनि--सत्री. पोशाख, पेहराव- 
भरनी-णी-वि. पाछणारी, पूर्ण करणारी.- 
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स्त्री. भरणी नक्षत्र, ट्याच्यांत पाऊस 
पडल्यानें सर्प मरतात.. [पाई, पोंच. 

भरपाई-अ. चांगल्या रीतीनें.-स्त्री. भर- 

भरपाना-मिल्वर्णे, 
भरपुर-वि. भरपूर.-अ. चांगल्या त्ेनें, 

पूर्ण रूपानें. [घाबरणें. 
भरभराना-क्रि. अ. रोमांचित होणें, 
भरभेंटा-पु. सामना, लढाई. 
भरस, भ्रम-पु. भ्रम, घोटाव्ठा, रहस्य- 
भरम गंवाना-रहस्यस्फोट करणें. 

भरसन-भासण-पु. सहल, चुकणें, भटकणें. 
भरमना-क्रि. अ. फिरणें, भटकणें, संशयांत 

पडणें.-स्त्री. चूक, वृुचकव्ठा. 
भरमाना-क्रि. स. फूस छावणें, दारोदार 

हिंडविणें, धोकयांत पाडणें. 
भरमार-स्त्री. विपुलता. 
भरमीला-वि. संशयी, भ्रमिष्ट. 
भरराना-क्रि. अ. कुडकडणें, तुटून पडरणें. 
भरवाना-क्रि. स. भरविणें. 
भरसक-अ. यथाशक्ति- 
भरसन-ना-स्त्री. धमकी, निदा. 
भरसाई-पु. भट्टी. 
भरहराना-क्रि. अ. कडकड होऊन पडरणणें. 

भरांति, भांति-स्त्री. भांति, भ्रम. [मजुरी. 
भराई-स्त्री. भरण्याची क्रिया, भरण्याची 
भरिता-वि. भरणारी, पूर्ण. करणारी, 

पालन करणारी. [ वजन. 

भरी-स्त्री. एक रुपया किवा १० मासे, 
भरुआना-क़ि. अ. जड होणें भारावणें. 

भरहाना-क्रि. अ. घममेंड करणें--क्रि. स. 
उत्तेजित करणें, भडकविणें, फूस लावणें. 

भरैय्या-पु. पालक.-वि. भरणारा. 
भरोसा-पु. भरंवसा, विश्वास, आश्या, 

न और. भवबीला 

उमेद, साहाय्य, अवलंब. 
भत्सेन-ता-स्त्री. निंदा, निभंत्सना, दटा- 
भर्मे-पु. भ्रम. [णी- 
भर्राना-क्रि. अ. भर भर राब्द होणें. 
भल-वि. चांगलें, उत्तम. 

भलूपति-पु. भांलाइत- [ माणुसकी 
भलमनसत-भलमनसी-स्त्री. सज्जनता, 
भला-वि. चांगला, भला, उत्तम, पहिल्या 

प्रतीचा.-पु. कल्याण, कुशलरू.-अ. बरें, 
भलाई-स्त्री. चांगुलपणा. [अस्तु. 
भले-अ. चांगल्या तच्हेनें, वाहवा, भले 
भले ही-असेना कां. [शाबास- 
भलेरा-वि. चांगला. 

भवंग-गा-भवंगम-पु. साप. 
भवंर-पु. भोंवरा. 
भवंरी-स्त्री. भ्रमरी. 
भव-पु. अस्तित्व, मूछ कारण, उत्पत्ति, 

जन्म, मेघ, ढग, कुशल, संसार, उत्कषं, 
भय, कल्याण, शंकर, शरीर, लाभ.- 
वि. उत्पन्न झालेला वा होणारा, शुभ- 

भव (वि) तव्यता-स्त्री. देव, भविष्य. 
भवर्दंध्वि-तुम चे पाय. 
भवदीय-भवदू-स. आपला, तुमचा. 

भवन-पु. घर, अस्तित्व, स्थान, उत्पत्ति, 
शत, देऊव्ठ, महाल, संसार. 

भवना-क्रि. अ. वांकणें, वढ्णें, फिरणें. 
भवनो-स्त्री. भार्या, स्त्री. 
भवमोचन-वि. संसारातून सोडविणारा. 
भवो-स्त्री. फेरी. 
भवाम्बुनाथ-पु. संसार सागर. 
भविष, भविष्य-बत्-वि. होणारा, पुढें घड- 

णारें भविष्य. 
भवीला-वि. भावपूर्ण, वांकडा, तिरपा. 



के 

भवय्या - डे१२- (सिरपर पैर रखकर ) भागना 

भवेय्या-पु. नरक. 
भव्य-वि. असणारा, होणारा संभवित, 

विशाल, उदार, मनोहर, शुभ, सत्य, 
योग्य, चांगलें, श्रेष्ठ, सुंदर, मंगल, शांत. 
-स्त्री. गजर्पिपछी, पार्वती .-पु. अस्तित्व, 
भविष्यकातछ्, परिणाम, कल्याण, हाड, 

भष-पु.भोजन,आहार,कुत्रा. [किम रवनस्पति. 
अषक-पु. कृत्रा. 
भअषना-क्रि. खाणें, जेंवर्णे. 
भेस-पु. भस्म, राख, भपकारा, घाण. 

-वि. प्रकाशणारा- [ भरणें. 
असकतना-क्रि. अ. पडणें, फांकर्णं, बोकणा 
भसना-क्रि. अ. तरंगणें, बुडणें, पोहणें. 
मसम, भस्म-पु. भस्म, राख. 
भसमा-पु. एक कलप, पीठ. 

भसान-पु. विसर्जन (मूर्तीचें). 
. भर्सीडा-स्त्री. कमलाचें देंठ. 

भसुंड-पु. हत्ती. 

भसुर-पु. वडील दीर, पतीचा मोठा भाऊ. 

भस्त्रा, भस्त्रका, भस्त्री-स्त्री. भाता वारा 
फुंकण्याचा ) कातडी, पिशवी. 

भहराना-क्रि. अ. तुटून पडणें, कोसत्हणें. 
भाउ-पु. भाव, हेतु. 
भउर-स्त्री. सप्तपदी. 
मोज-स्त्री. नाण्याची मोड करण्याबहल 

दिला जाणारा बट्टा. 
भौजना-क्रि. स. घडी घालणें, जोडी फिर- 

विणें (व्यायामाचा प्रकार). [ मोडणें. 

भोजी-स्त्री, कार्मांत व्यत्यय आणणें, भाची 
भोजी सारना-विघ्न आणणें, दुसच्याची 

हाती होईल असें बोलणें. 
'भोटा-पु. बांगें. [निर्ज्ज--पु. भांडें,उपद्रव. 
भेड-पु. भाट, विदृषक, हसविणारा, 

भोडना-क्रि.अ. दारोदार हिंडणें, भटकरणें.-- 
क्रि. स. एखाद्याची बदनामी करणें, 

भोडा-पु. भांडें. [नाश करणें, झगडणें. 
भोड़ा भरना-पदचात्ताप करणें. 
भोडार-पु. कोठार खजीना- 
भांडे-भांडांत, कुंडांत. 
भोत-ति-स्त्री. प्रकार. 
आपना-क्रि. स. ताडणें, ओटखणें, पाहणें. 
भोवेभोयँं-पु. कि शब्द. 
भारी, भोवरी-स्त्री. सप्तपदी विवाह. 
भा-स्त्री. कांति, तेज, शोभा, किरण, वीज. 
भाइ-पु. प्रेम, स्नेह, स्वभाव, विचार.-स्त्री. 

भाइप-पु. स्नेहसंबंध, आप्तसंबंध- 
भाई-पु. भाऊ, सजातीय- 
भाईचारा-पु. स्नेहसब्ंध. 
भाईदूज-स्त्री. भाऊबीज- 
भाईबिरादरी-स्त्री. जातभाई. 
भाउ-पु. चित्तवृत्ति, भावना, प्रेम, स्नेह. 
भाऊ-पु. प्रेम, स्नेह, भावना, स्वभाव, 

स्थिति, अवस्था, महत्त्व, रूप, सत्ता, 

भाडा-अ. समजुती प्रमाणें. [वृत्ति. 
भाकसी-स्त्री . भटूटी, 
भाख-पु. भाषण, बोलणें. 
भाखना-क्रि. स. भाषण करणें, बोलणें. 
भाखा, भाषा-स्त्री. भाषा, बोली. 

भाग-पु. देव, कपाठ, सकाक्ू, भागाकार, 
खंड, अंश, वांटणी, चौथा हिस्सा, बाजू 
कालमान विशेष, राशीचा <* अंश, 
वर्तुद्धाचाड ६5, जागा(ठरलेली ) अधेली, 

भागड़-स्त्री. धांवपत्. [ अकरा (संख्या). 

भागना-क्रि. अ. पत्ठणें. [ पछणें. 

(सिरपर पेर रखकर )भागना-जीव घेऊन 



भागते भूतकी लंगोटी सही 

भागते भूतकी लंगोटी सहो-चोराची 
भाग (गि) नेय-पु. भाचा. [ लंगोटी. 
भागो-वि. हिस्सेदार, मालक, हक्कदार, 

भाग्यवान, गौण. पु.-वारस 
भाग्य-वि. वांटे करण्यास योग्य, अंशभूत, 

सुदेवी, व्याजी लावलेलें.-पु. भागीदार, 
देव,सुदेव,ऐश्वये,शुभ किवा अशुभ कर्म 

भाग्यवान-वि. नशिववान 
भाजू- (समासांती) हिस्सा 

भोगणारा, अनुभवणारा, 
आश्रयणारा, भजणारा 
भाज-भोगणारा ) . 

भाजन-पु. पात्र, भांडें, आधार, योग्य, 
विभागणें, भागाकार, ६४ पढे (माप) . 

भाजना-क्रि.अ. पलून जाएें. 
भाजी- स्त्री. भाजी, भाताची पेज, सेवक, 

शुभप्रसंगीं वाटली जाणारी वस्तु. 
भाट-पु. राजाचा स्तुतिपाठक, खुशामती . 
भाटा-पु.उतार, पाण्याचा ओसर, समुद्राच्ी 
भादी-पु. क्षत्रियांची एक जात. [ओहोटी. 
भाटओ-पु. यशोगाल, भाटाचें काम. 
भाठी-स्त्री. भट्टी, पाण्याच्रा ओसर. 
भाड़-पु. भट्टी (भडभुंजाची ), घरकुल 

(वाढूवें ). 
भाड़ झोंकना-तुच्छ, निरर्थक काम. 
भाड़े म झोंकना अथवा डालना-फुकट 

घालविणें, नाश करणें. 
भाड लीप कर हाथ काले करना-शेवटीं 

अपयश येणें. [ दिशा. 
भाड़ा-पु. एक गवत, पवन वाहण्याची 

भाडे का टट्टू-तात्पुरता, निरुषयोगी, 
भाड्याचा बेल... [तील एक रीति. 

भात-पु. प्रकाश, सकाछ, भात, हछग्तां- 

घेणारा 
राहणारा, 

(जसें-सुख- 

>डें१३- भार 

भाति-ती- स्त्री. प्रकाश, शोभा, कांति- 
भाधा-पु. भाता, बाणांचा भाता- 
भाथी-स्त्री. भट्टी पेटविषण्याचा भाता- 
भादों-पु. भाद्पद महिना. [प्रतिति, झान- 
भान-पु. प्रकाश, दीप्ति, चमक, आभास, 
भानजा-पु. भाचा. 
भानना-क्रि. स. तोडणें, भंग करणें, नष्ट 
भान (नु) मती-स्त्री. जादुगारीण. [करणें. 
भानवी-स्त्री. यमुनानदी. 
भाना-क्रि. अ. बरें वाटणें, आवडणें,शोभ णें, 

माहीत होणें. -क्रि. स. चमकविपें. 
भानु-पु. सूर्य, किरण, स्वामी, राजा. 
भानुजा,भानुसुता-स्त्री. यमुना नदी. 
भाषप-स्त्री. वाफ, मिनणें, 
भापना-क्रि. स. ऑब्खणें, ताडणें, अनु- 
भाभर-पु. डोंगराच्या पायथ्याचें जंगल. 
भाभरा-वि. लाल रंगाचा. 
भाभी- स्त्री. भावजय- 
भाम-वि. पृज्य.--स्त्री. रागीट नारी, 

सत्यभामा,-पु. एक वर्णवृत्त,भगिनीपति, 
भामा-स्त्री. स्त्री, बायको. तेज, सूर्य, क्रोध. 
भामिनी-स्त्री. बायको, स्त्री. रांगीट स्त्री. 
भाय-पु. भाऊ, भावना, परिणाम, प्रकार, 
भाया-वि. प्रिय, आवडता. | प्रीति, दर. 
भायें-अ. अनुमानांत, जाणण्यांत- 
भाये-क्रि. स. बरें वाटलें. 
भारंगी-स्त्री. कषशिंग (औषधि). 
भार-पु. आधिक्य, पराकाष्ठा, बोजा, 

रक्षण, सांभाव्ठ, जबाबदारी, श्षम, समृह 
सामग्री, . अडसष्ठ हजार तोके वजन, 
बत्तीस पायली वजन, जोखंड, ओश्ें 
वाहण्याची दांडी. 



भार उठाना * ं१ैड भास 

भार उठाना-जबाबदारी आपल्या शिरा- | भावदेना-भावना तोंडावर दाखविणें. 
वर घेंणें. [ होणें. 

भार उतरना- कतेंव्याच्या ऋणांतून मुक्त 
भारत-पु. हिन्दुस्तातवासी, नट, विदुर, 

हिन्दुस्तान, नाट्य, संगित, महाभारत, 
लांबव लकक्क कथा, यू द्ध. 

भारतो-स्त्री. भाषण, ग्रंथरचना, वाणी, 
सरस्वती, ब्राम्ही. 

भारा-वि. पाहा भारी _. 

भारी-वि. जड, वजनदार, गंभीर, कठिण, 
विशाल, अधिक, असह्य, सुजलेला- 

भारी भरकस-भर भकक्कम. 
भाल-पु. कपाछठ, बरछी, भाला, पातें, 
' अस्वलल, प्रकाश, तेज. [क्षण करणें. 
भालता- क्रि. स. शोधणें, तपासणें, निरी- 
भाला-पु. भाला. [ भालाईत- 
भालाबरवार-पु.. भाला चालविणारा, 
भालि-ली-स्त्री. बरची, कांटा, पातें. 
भालुक,भालू-पु. अस्वल. 
भाव-पु. अस्तित्त्व, घडणारी गोप्ट, स्थिति 

प्रकार, पद्धत, स्वरूप. 
भावहइभावे-अ. वाटल्यास, इच्छा अस- 

ल्यास. [ करणारा. 

भावक-वि. घडवणारा, कल्पिणारा, हित 
करणारा, भावपूर्ण-अ. किचित, थोडेंसें. 
-पु. भक्त, प्रेमी, विकाराचें चिन्ह 

भावगति-ल्री. विचार, कल्पना, हेतु. इच्छा. 
भावज-स्त्री. भावजय. -वि. कल्पनेंतुत 

जन्म लेलें. 
भावता-वि. आवडता. -पु. प्रियतम. 
भावताव-पु. भाव, दराची घासाघीस,. 

भावतों-स्त्री. सुंदरी, प्रिय, प्रियतमा. 

भावन-वि. जाणणारा, पवित्र करणारा, 
प्रिय, आवडता, प्रव्तक, वाढ करणारा, 
-पु. आविष्करण, आकार देणें, हेतु, 
वर्दधन, कल्पना, ध्यान, दृढनुद्धि, तक, 
तपास, पर्यालोचन, निश्चय, निकाल, 
प्रत्यक्ष ज्ञान, पुरावा, सिद्धता, गुणन 
प्रकार, स्वभाव, तत्त्व, कृति, प्रयत्न, 
धात्वर्थ, क्रिया,सुगंधित करणें, भिजवृन 
व खलन एकजीव करणें (औषधा- 
वरील संस्कार) अनुभवजन्य व स्मृति 
हेतु असा संस्कार. चिमकर्णें, 

भावना-पु. विचार, भावना, इच्छा. 
-क्रि. अ. कब्टणें, पटणें, आवडणें, शोभणें, 

भावनी-स्त्री. प्रिया, आवडती,[-वि. प्रिय. 
भावली-स्त्री. खंड (शोेतीचा). 
भावार्थ-पु. तात्पर्य, अभिप्नाय. 
भावी-वि. संभाव्य, संदर, भविष्यकाल, दैव, 

नशीब, निष्ठायुवत.-पु. ब्रम्हनिष्ठ, ज्ञानी 
भावुक-वि. भावी, प्रत्यक्ष, सुखी, भावना- 

प्रधान, प्रेमव्ठ, सुविचारी, मर्मज्ष, रसिक, 
“9... वहिणीचा नवरा, कल्याण, क्षेम. 

भाषण, भाषित-पु. भाषण, व्याख्यान, 
उदगार. [भोजन करणें, खाणें. 

भाषना-क्रि. अ. भाषण करणें, बोलणें, 
भाषा-स्त्री. लक्षण, सरस्वती, लोकभिन्न 

लौकिक संस्कृत, फिर्याद, कैफियत, 
प्राकृत भाषा, बोली हिंदी भाषा, वाक्य, 
वाणी, करार, प्रतिज्ञा, व्याख्या, 

भाषी-पु. बोलणारा. 
भास-पु. तेज,कांति,कोंबडा, दीप्ति, प्रकाश, 

किरण, इच्छा, गिधाड, गौकवाडा- 



भासना 

आसना-क्रि. अ. प्रकाशमान् होणें, माहित 
होणें, समजणें, नजरेस येणें, रुतणें. 

सिगना-क्रि. अ. भिजणें. 
सभिगा (जा)वा-कि. स. भिजविणें. 
भिडी-स्त्री. भेंडी. [ शस्त्र, गोफण. 

सिदि (डि)पाल-पु. युद्ध करण्याचें एक 
सिक्षा-स्त्री. भीक, याचना, प्रार्थना, अन्न- 

पाणी, भिक्षेंत दिलिला किवा मिछठालेला 
पदार्थ, पगार, सेवा, भिक्षाक, भिक्षु, 
भिक्षुक. -पु. भिकारी, संन्यासी. 

भिखमंगा-पु. भिकारी- 
भिखारी-पु. भिकारी. 
भिखारिणी-स्त्री. भिकारीण.- 
भिखिया-स्त्री. भिक्षा. 
लिगा (गो )ना-कि. स. भिविजपणें, 
भिच्छा,भिक्षा-स्त्री. भिक्षा.  [ करणें. 
शिजवाना-क्रि. स. पाठविणें, रवानगी 
भिजाना, भिजोना-ऊक्िं. स. भिजविफें. 
भिश-वि. तज्ञ. [वैठक. -वि. लहानसें. 
भिटनी-स्त्री. स्तताची बोंडी, फुलाची 
भिटरियाना-क्रि. स. आंत शिरणें. 
सभिड़-स्त्री. गांधी लामाशी. [ चिकटणें. 
भिड़ना-क्रि. अ. टक्कर होणें,लढणें,झग डणें, 
भितल्ला-पु. अस्तर.-वि. आंतला,आंती ल. 
भिताना-क़ि. स. भिवविणें. 

भित्ति-स्त्री. फोडलेली इ. वस्तु, भित, 
भय, आधार, तट, भाग, भेग, ची र, व्यंग, 
दोष, स्थान, प्रदेश, संधि, अवसर. 

सिद-वि. (समासांती) फोडणारा, मार- 
णारा, इ. -स्त्री. भेद, अंतर, फरक. 

भिदना-क्रि. अ. टोंचणें, बोचणें, घायाक् 
होणें, शिरणें, घुसपणें. 

सभिवुर-पु. वज्म, पिपरी. -वि. मोडणारा 

* ढं१५ -- भीड़ छोटना 

फुटणारा इ., ठिशृकू, मिश्चित. 
लिनकता,सिनशिनाना-क्रि, स. घोंघावणें. 

किल्स येणें, भणभणपें. 
सभिन (नु) सार-पु. प्रभात, सकाछ. 
भिनही-अ. पहाटेस, सकाढीं. 
भिन्न-वि. विभागलेलें, मिश्रित, विविध, 

प्रफुल्लित, दुराचा री,कतंव्यभ्रष्ट, रागा- 
बलेला, क्षुब्ध,रहित, दाणादाण झालिला, 
दुसरा, अलहूग, पृथक. -पु. अपूर्णाक, 
फूल, जखम, अण, तुकडा. 

सियना- क्रि. अ. भिणें. 
भिरना, शिड़ना-क्रि. स. भिडणें. 
भिरिंग, भू ग-पु. भंवरा, भुंगा. 
भिलनोी-स्त्री. भिल््लीण. 
भिलाबा-पु. भिलावा, बिब्बा- 
मिल्ल-पु. रानटी मनुष्य, भिलल. 
मभिश्त, भिस्त-पु. स्वर्ग. 
भिद्ती,भिस्ती-पु. पखाली. 
भींगना-क्रि. अ. ओलछे होणें, भिजणें. 

भींचना-क्रि. स. ओढणें, आवछर्ण, मिटर्णें. 
भीजना-क्ि. अ. भिजणें, आनंदित होणें, 

स्नेह जोडणें, स्नान करणें, समावसणें. 
भी-स्त्री. भय, भयोत्पादक वस्तु.--अ. 

अवश्य, जरूर, अधिक, जादा, पर्यत, 
भीउं-पु. भीम. [ सुद्धां- 
भीख-स्त्री. भीक. 
भीखन-भीषण-वि. भीषण, भयानक. 
भीखना-क्रि. भिक्षा मागणें. 
भीग(ज)ना-क्रि. अ. भिजणें. 
भीटा-पु. उंचवटा, पानमलछयाकरितां 

उंच केलेली जमीन. 
भीड-स्त्री. गर्दी, संकट, आपत्ति. 
भीड़ छेटना-गर्दी कमी होणें. 



भीड़भड़का, भीड भाड़ 

भीड़भड़कका, भीड़भाड-फार गर्दी. 

भीड़ रूगना-गर्दी उसल्णें. 

भीड़ना-स्त्री. चोत्ण्याची किया भरण्याची 

भीड़ा-वि. संकुचित, भिडस्त. [किया 
भीत-वि. भ्यालेला, भित्रा--स्त्री. भित 

चटई, गच्ची, पडदा.-पु. भय, भीति. 
भीत में दौड़ना-शकक््तीबाहेर काम करणें, 
आकाशा ला गवसणी घालणें. [ बोलणें. 

भीत के बिता चित्र बनाना-वाह्यात 
भीतर-अ. आंत.-पु. अंतःकरण, अंतःपूर. 
भीतर बाहर करता-भीतर  देखना,- 

सर्व काम करणें, देखरेख करणें. 
भीतरी-वि. आंतील, गुप्त. 
भीति-भीती-स्त्री. भय, भीति, थरकांप, 
भीन-पु. सकाह. | भित. 
भीनना-क्रि. अ. भिनणें, भरून जाणें. 
भीना-वि. भिजलेला.- पु. मेहुणा- 
भीनी-वि. ओलें चिब, बंद, मधुर. 
भीस-वि. भयंकर, फार मोठा--पु. 

आम्लवेतस, शंकर, भीमसेन. 
भीमा-स्त्री. गोरोचन, चाबुक, दुगदिवी. 
भीर-स्त्री. गर्दी, दु:ख संकट, आपत्ति.- 

वि. भ्यालेला, भित्रा. 
भीरना-क्रि. अ. घाबरणें, डरणें. 

भीरु-वि. भित्रा, भिणारा.-पु. घुबड, 
कोल्हा, वाघ.-स्त्री. भित्री स्त्री,सावली, 
बकरी, घोण, गोम. 

भीरे-अ. जवकछ, समीप. [सुकलेली माती. 
भील-पु. भिल्ल जात.-स्त्री. तलांवांतील 
भीलनी-स्त्री. भिल्लिण. 
भीषज-पु. वैद्य, 
भीषण-वि.भर्यंकर, उम्र.-पु. भयानक रस, 

पारवा, कुत्ा, कांटे ताड, आघाडा, फार 
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भीति. [स्यानक रस, भीष्मपितामह. 
भीष्स-वि.भयंकर.-पु. पिशाच,राक्षस,शंक र, 
भुइ-स्त्री. भुई, जमीन- 
भुइहरा-पु. तदघर. 
भुजना-क्रि. अ. भाजणें. 
भुअंग, भुजंग-पु. भूजंग, सर्प. 
भुअ (व) न-पु. भवन, मोठे घर. 
भुआर-ल-पु. राजा. 
भुटदेंडोल-पु. भूकंप... [ दरिद्वी, गरीब- 
भुक्खड़-पु. भुकेलेला, ब॒भुक्षित, आधाशी, 
भुक्ति-स्त्री. भोजन, लौकिक सुख, अधि- 
कार, चाल वहिवाट, ग्रहाच्री रोजची गति. 

भुखमरा-वि._ भुकेकंगाल, उपासमार 
झालेला, आधाशी. 

भुखाना-क्रि. अ. भूक छागएणें. 
भुखाल-वि. भुकेलेला. [ अधिकार. 
भुगत-स्त्री. भोजन, लौकिक सुख, 
भुगतना-क्रि, स. भोगणें, सहन करणें 

-क्रि. अ. पूर्ण होणें. [ निवाडा. 
भुगतान-पु. परत फेड, भरपाई, निकाल, 
भुगताना-क्रि. स. भोगावयास लावणें, 

व्यतीत करणें, घालविणें, परत फेड 
भुगुति-स्त्री. भोजन, आहार. [करणें. 
भच्चड़-वि. मूर्ख, बेअकली. 
भुजंग-पु. सर्प, जार, गांडू, आइलेषा नक्षत्र. 
भुज-वि. (समासांती ) खाणारा, भोगणारा, 

रक्षिणारा. (जसें महीभुज-भूमि रक्षि- 
णारा) पु. हात, सोंड, फांदो, कड, 
बक्र रेषा, दोन शाखा, प्रांत, किनारा, 
त्रिकोणाची बाज. 

भुज में भरना-भेटणें, आलिगन देणें. 
भुजबंड़-पु. बाहुदंड. 
भुजबाथ-पु. कूस, उत्संग. 



भूसा 

भूप्ता-पु. ब्राह्मण. 
भसुरभसोला-पु. भुसा ठेवण्याची जागा. 
भें ग-पु. भृंगा, कुंभारीण माशी, काका- 

कुवा, जार, सुवर्णपात्र, झारी, अभ्रक, 
भू गी-पु. शिवगण, वड. 
भूकुटिटी-स्त्री. भुकटी, भिवई. 
भूगु-पु. एक ऋषि, शुक्रवार. 
भूगुनाथ, भूगुनंदन-पु. परशुराम: 
भेंगा-वि. ति्रिव्ठा. 
भेंट-स्त्री. नजराणा, भेट, दर्शन. 
भेंटना-क्रि. स. भेटणें, अलिगन देणें. 
भेंवना-क्रि. स. भिजविणें, ओलें करणें. 
भेई,भेदी-वि. भेदी, फूट पाडणारा माणूस, 
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भेउ, भेद-पु. रहस्य, गुप्त गोष्टी. [ जासूद. | 
भेक-पु. बेड्क, भित्र।, ढंग. 
भेख-पु. वेष,नेपथ्य,वैश्याचें घर. [जल, सुख. 
भेखज,भेषज-पु. औषध, उपाय, काल्ठेजिरें, 
भेजना-क्रि. स. पाठविणें, रवाना करणें. 
भेजवाना-क्रि. स. रवाना करविणें. 
भेजा-पु. मेंदू, मगज. 
भेड़-स्त्री. मेंढी, एडका, मेंढा, नौका, ताफा. 

भेड़ा-पु. मेंढा. 
भेडिया-पु. लांडगा. 
भेडियाधसान--अंधानुक रण. 
भेड़ी-स्त्री. मेंढी 
भेद-पु.अडथक्वा, विघ्न, भाग, मर्म, रहस्य, 

अंतर, प्रकार, फरक, बदल, विक्ृति, 
भिन्नभाव, फाटाफूट, फित्री, प्रकार, 
विशेष, नाश, व्यग्रता, हैत, मलोत्सगं, 
भेदण्याची क्रिया, शत्रूपक्षाच्या लोकांना 
फो्ड्न आपल्याकडे वलविण्याची क्रिया. 

भेदड़ी-स्त्री. बासुंदी. [ णारा, घरभेद्या- 

भेदिया,भेदी-पु. हेर,गुप्तचर, रहस्य जाण- 

भोग 

भेरी-स्त्री. नगारा, दुंदुभी, नौबत. 
भेरीकार-पु. नगारा वाजविणारा. 
भेला-पु. भेंट, मुलाखत, मोठा गोछा- 
भेली-स्त्री. गुल ची ढेंप किवा थापटी- 
भेव-पु. रहस्य, गौप्य, भेद. 
भेवता-क्रि. स. भिवविणें, भिजविपें. 
भेष-पु. वेष, रूप. [ उपाय: 
भेषज-पु. औषध, जल, सुख, काल्ठेजिरें, 
भेषना-क्रि. स. सोंग घेणें, वेषांतर करणें, 
भेस, भेष-पु. वेष. [ कपडे घालणें. 
भेस बनाना या रखना-हुबेहुब नक्कल करणें. 
भेंस-स्त्री. म्हैस, एक प्रकारचा मासा- 
भैंसा-पु. रेडा, यमाचें वाहन. 
भें, भय-पु. भय, भीति.. [ वि. भिक्षेचें. 
भैक््य-पु. भीक, भिक्षावृत्ति, भिक्षात्न.- 
भेचक-वि. चकित, विस्मित, घाबरलेला- 
भैेजन-वि. भयावह, भीति उत्पन्न कर- 
भेन,भेना, भेनी- स्त्री. बहीण. [णारा: 
भेने-पु. भाचा, वहिणीचा मुलगा. 
भेयंस-पु. संपत्तीतील भावाचा हिस्सा: 
भेया-पु. भाऊ, नौकेची पट्टी. 
भेयादूज-स्त्री. भाऊबीज. [ भय- 
भेरब-वि. भयंकर.-पु. शंकर, भयानक रस, 
भोंकना-कि. स. भोसकणें, खुपसणें. 
भोंटी-वि. धार नसलेली. 
भोंडा-वि. कुरूप.-पु. एक प्रकारचें गवत- 
भोंडापन-पु. कुरूपता. [पांढरे असतात. 
भोंडी-वि. एक मेंढी जिचे पोटावरचे केस 
भोंतरा-वि. बोथट, धार नसलेला. 
भोंदू-वि. मूखे, बेअकली. 
भोंपू-पु. तुतारी, भोंगा. 
भोग-पु. खाणें, उपभोग, वापरणें, विलास, 

दुःख, विषय, धत,अंमल, राज्य, भालकी, 



भोगना 

सोसणें, अनुभव, सुख, रतिसुख, भोग्य, 
पदार्थ, मेजवानी, अन्न, नैवेद्य, नफा, 
उत्पन्न, वेश्यावेतन, नागाचा फणा, 
सर्पाचें शरीर,शरी र,सैन्याची रांग,पग्रहांचें 
राशीत असणें, पालन, भक्षण, प्रारब्ध. 

भोगना-क़ि. अ. भोगणें, सहन करणें. 

भोगबंधक-पु. भोगवटा. 
भोगली-स्त्री. नाकांतील चमकी. 

भोगवना-क्रि. अ. उपभोगपें. 

भोगावती,भोगवती-सर्पांची नगरी, पाता- 
व्यंतील गंगेची धारा. 

भोज-जू-पु. भोजन, मेजवानी, जेवणावत्क: 
भोजन-पु. अन्न, भोग, उपयोग, खाण्याची 

वस्तु.-वि. खाणारा.- 
भोजनखाना- स्त्री. स्वयंपाकधर. 

भोजपत्र-पु. पाहा ' भ्रजतरु '...[ दगड़- 

भोट-पु. भूतान देश, एक प्रकारचा मोठा 
भोटियाबादास--9. भुइमुगाची शेंग, अलू- 

बुखारा. 
भोड़र-ल-पु. अभ्रक, अभ्रकाचा चुरा: 
भोथरा-वि. बोथट. [होणें. 

भोना-क्रि.अ. भिनणें, भिजणें, आसक््त 

भोपा-ु. भोंगा (गिरणीचा वगगरे ), मूख्े. 
भोर-पु. एक मोठा पक्षी, चूक, कपट, 

पहाट. -बि. स्तिमित, चकित. 

भोरा-वि. भोकछा, सरत्. 
भोराई-स्त्री. भोकेपणा. 
भोराना-क्रि. स. फसविणें, धोकयांत पाडणें. 

-क्रि. अ. फसणें, धोकयांत पडणें. 
भोरी-वि. भोव्ठी. 
भोला-वि. भोका, सरछ, मूर्ख. [सरकत्क: 

भोला सारा-वि. अगदीं भोत्ठा किया 
भौं-स्त्री, भुवई. 
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भौंकना-क्रि. अ. भुंकणें, बडबडणें. 

भौंडा-वि. कुरूप, बेढब, बावक्ा. 

ऑऔंतुबा-पु. एक काछा किडा (पावसादी 

पाण्यावर तरंगणारा), काखमांजरी, 

घाण्याचा बैल. [घोडा- 

भौर-पु. पाण्याचा भोंवरा, भुंगा, काव्ठा 

भौरा-पु. भोंवरा, मधमाशी, खेल्प्याचा 
भोंवरा, धनगरानें बाछगलेला कुत्रा. 

भौरी-स्त्री. गाकर, वाद, पाणष्यांतील 
किवा केसांती ल भोंवरा, सप्तपदी - 

भौंहं-स्त्री. भुवई. 
भौंह चढ़ाना, तरेरना या तानना-संतापएं, 

कपाछाला आंठथा घालणें, रागावणें. 

भौंह जोहना-खुशामत करणें. 
भौ-पु. भय, भीति, जग, दुनिया. 
भौचक-विं. आश्चर्यचकित, स्तेंभित. 
भौज,भौजाई-स्त्री. भावजय. 
भौतिक-पु. जीव, प्राणी, शंकर. -वि. 

पंचमहाभूतासंबंधी, पंचमहाभूतापासून 

बनलेला, भूतयोनीचा, शरीरसंबंधी- 
भोन, भवन-पु. घर. 
भौना-क्रि. अ. चकरा मारणें, फिरणें. 
भौम्-वि. मातीचे, इहलोकीचे, भूमी- 

संबंधी, भूमीतून उत्पन्न [झालेला. 
-पु. मंगठ्ठ ग्रह, नरकासुर, पंचमहा- 
भूतात्मक वस्तु, मजला, जमीन 
(घरांतील), सोरा- 

भौर-पु. भृंगा, मधमाशी, पाल्प्याची 
दोरी, भोंवरा, घुमसणारा अग्नि, 
मेंड्यांची राखण करणारा कुबा, 
घोडल्याची एक जात. 

भौरा-वि. भोवा, मूर्ख, कपटानें. 
भोलिया-स्त्री. छपरी नाव, लहान नाब. 



भुजबीहा-पु. वीस हातांचा रावण. 
भूजमूल-पु. खांक, खांदा, खवाटा. 
भुजवा-पु. भडभुंजा. [ रेषा, गुंडाछी . 
भुजा-स्त्री. हात, सर्पाचिं शरीर, बाजू, वक्त 
भुजा उठाना-प्रतिज्ञा करणें. 
भूजाली-स्त्री. वरची, कटचार. 
भुजिया-पु.. उकड्लेली साछ, कोरडी 
भुजी-वि. भुजा असलेली .तलछलकेली भाजी- 
भुजे (जौ )ना-पु. भाजकें धान्य, भाज- 
भुद्टा-पु. कणीस. ण्याची मजुरी. 
भृतहा-वि. भूतांचा, अल्लड- 
भुनगा-पु. भुंगा, पतंग (किडा ) . [बडबडर्णे, 
भुनना-क्रि. अआ. भाजलें जाणें, जलफलणें, 
भुनभुनाना-क्रि. अ. पुटपुटणें, कुटणें. 
भुनवाई-स्त्री. भाजणावल्. 
भूनताता-क्रि. भाजविणें, मोड करणें. 
भुबि-स्त्री. भूमि, जमीन. [नदार. 
भुमिया-पु. जमीन धारण करणारा, जमी- 
भुरकना-क्रि. अ. सुकून भुसभुशीत होणें 

बिरणें. [ टाकणें, भुलविणें, फूस लावणें, 
भुरकाना-क्रि. स. भुरभुरणें, विखुरणें, 

सुरजुस-उ. भुसकट. [ च्र होणें. 
भुरकुस निकालना-कंबरडें मोडणें, चुर- 
भुरता-पु. कोचा पडछेली वस्तु, भरीत, 

रायतें. [ तिबणें, खूप बदडणें. 
(किसीका) भुरता करना या बनाना-कणिक 
भुरभुरा-वि. फुसका, भुसभृशीत. 
भुरभ्राना-क्रि.अआ. पाहा “'भुरकना.' 
भ्रबना-क्रि. स. भुलविणें, फसविणें. 
भुराई-स्त्री. भोलेपणा. 
भुराना-क्रि. स. विसरणें, भुलविणें, फस- 
भुलकुकड़-वि. विसरात्ू. [विणें. 
भुख्सना-क्रि.आ. करपणें, पोछ्ठणें. 
हिं. म. को ,..२७ 
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भुलाऊ-वि. भुलविणारा. [ बिसरणें. 
भूलाना-क्ि. स. भुलूविणें.-क्रि. अ. भूलणें, 
भुलावा-पु. दगा, धोका, धापा. 
भूव-पु. अग्ति, भूछोक. -स्त्री. पृथ्वी, 

जगत्. -क्रि. अ. झालें. 
भुवन-पु. जग, तीनलोक, पाणी, लोक, 

सृध्टि, जन, आकाश. 
भुवपाल, भुवाल-पु. भूपाल, राजा. 
भुवा-पु. कापूस. 
भुवि-स्त्री. पृथ्वी. 
भुशुंडी-पु. ऋषीच्या शापानें कावछा 

झालेला एक ब्राटमण. -स्त्री. एक 

भुस-पु. भुसा. [ प्राचीन अस्त्र. 
भुस तरे जाता, भुसमें डालना, भुसमें 

मिलाना-मातीमील करणें. 
भुसी-स्त्री. भुसकट, तूस. 

भुसुंडि, भंशुंडि-स्त्री. एक प्रकारचें शस्त्र, 
तोफेचें तोंड, मुग्दल विशेष.-पु. एका. 
भकताचें नांव- 

भू कना-क्रि. अ. भुंकणें, बडबड करणें. 
भू चाल-पु. भूकप. 
भूजा-पु. भडभुंज्या, लाह्या, फुटाणें इ. 
भूडोल-पु. भूकंप, 
भू-वि. ( समासांत ) असणारे, जन्मणारे, 

होगारे, (जसें-स्वयंभू) पु. यज्ञाग्नि.-- 
स्त्री. पृथ्वी, जमीन, आकृतीचा पाया. 

भूई-स्त्री. कापसासारखा, मऊ लहान 
भूकंप-पु. भूकंप. [ तुकड़ा. 
भूख-स्त्री. भूक, क्षुपा, आवश्यकता, 

जरुरी, इच्छा, लालसा- किवि., 
भूखन,भूषण-पु. दागिना, अलंकार, भूषण 
भूखना-क्ि. स. सजवबिणें, श गारणें. 
भूखा-वि. भुकेलेला, गरजू, गरीब, दरिद्री. 



सूगर्भ 

भूगर्भ-पु. पृथ्वीचा आंतला भाग, विष्णु. 
भूगोरू-पु. पृथ्वी, पृथ्वी संबधीचें शास्त्र. 
भूछाल-पु. भूकंप. 
भजना-क्रि. स. भाजणें, भोगणें. 
भूटियाबादास-पु. अलबुखारा. 
भूडोल-पु. भूकंप, [ यात्रा. 
भूण-पु. जलभ्रमण, जलविहार, समुद्र- 

भत-वि. झालेलें, सिद्धीस गेलेलें, खरें, योग्य, 
न्याय्य, मिश्रित, तुल्य, घडलेलें, मि्ठा- 
लेलें, अनादि, नित्यसिद्ध. -पु. पुत्र, 
कुमार, रुद्रान॒ुबर, नागरमोथा, योगी, 
वस्तु, जीव, पिशाच, स्थूल, पंचमहामभूतें, 
सत्यगोष्ट, भूतकाल,कल्याण, यो ग्यपणा, 
अफू, पारा. -स्त्री. वद्य १४. 

भूतका पकवान, भृतकी सिठाई-भ्रमांत 
टाकणारी वस्तु वा गोष्ट. 

भूत चढ़ना या सवार होना-फार राग येणें. 
फार ह॒टुट करणें. 

भूतदया-स्त्री. प्राणीमात्रावरची दया. 
भूतपूर्व-वि. माजी, पूर्वीचें. 
भूतल-पु. भूषृष्ठ, पाताल, जग. 
भूति-स्त्री. अस्तित्व, जन्म, उत्पत्ति, 

कल्याण, यश, समृद्धि, महिमा, भस्म, 
अणिमादि अष्टसिड्धि, हत्तीचा मद, 
लक्ष्मी, मांसपाक विशेष, जाति, रोहि- 

..ततृण, हत्तीचा अलंकार. 
भूतिकास-पु. बृहस्पति, प्रधान, मंत्री. 
भ्तिकील-पु. खत्गा, खंदक, द्रव्य पुर- 
भूतिकृत्य-पु. उत्सव... [ प्याचा खक्गा. 
भूतिनी-स्त्री. डाकिण. [ राजा. 
सधर-पु. पर्वत, डोंगर, शेषनाग, विष्णु, 
भून, आ ण-पु. गर्भ,बालक, विद्वान ब्राम्हण. 
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भूनना-क्रि. स. भाजणें, तछणें, सतावणें, 
भूष, भूषति, भूपषाल-पु. राजा. 
भूसल-स्त्री. गरम रेती. 
भूमा,भमन-पु. ब्रह्म, विराट पुरुष, 

वेपुल्य, बाहुल्य, सम्पत्ति, बहुबचन. 
भूसि-मो-स्त्री. जमीन, जागा, आधार, 

देश, क्षेत्र, स्थावर मिछकत, मजला, 
आसन, सोंग, विषय, मर्यादा, इयत्ता. 

भूमिका-स्त्री. पायरी, फछा, वेष, भूष- 
विणें, सोंग घेणें, प्रस्तावना, रचना, 

भूमिनाग-पु. गांडूक- [ वेषांतर. 
भूसिया-पु. जमीनदार, ग्रामदेवता. 
भूसिहार-पु. बिहार व संयुक्त प्रांतांतील 
भ्र-पु. रेती,वाक्ू--वि. पृष्कत्ठ.[ एक जात. 
भूरज-पु. भूज॑पत्र, घृल्. 
भ्रजतरु-पु. भूजपत्राचा वक्ष. 
भ्रा-पु. भरा, करडा रंग, साखर.-वि- 

मत्कट रंगाचा, खाकी. [अशुद्धि, भूल. 
भूरी-वि. पुष्कत्ट, मोठें, -पु. ब्रह्म, विष्णु, 

महेश, सोने, -अ. अति, वारवबार. 
भल्-स्त्री. विस्मरण, चूक, कसूर, अपराध. 

भूछत्ा-क्ति, स. विसरणें, चूक करणें, 
हरविणें, गमविणें. -कि. अ. विस्मरण 
होणें, चूक होणें, गविष्ठ होणें, हरवर्णे. 

भूलभुलुंया-स्त्री. चक्रव्यूह: 
भूवा-पु. कपाशी.- [दागिना- 
भूषण,भूसन-पु. अलंकार, शोभेची वस्तु, 
भूषता-क्रि. स. भूषविणें, सजविणें, शोभा. 
भूषा-स्त्री. दागिना, अलंकार, सजावट, 
भूषित-वि. अलंकृत, सजबिलेला. -क्रि. अ. 

भुृंकणें, कुत्याचें ओरडणें. 

भूसना-3. भूस, भुसा. 
भूसी-स्त्री. भूस, भुसकट, तूस, कोंडा. 



संदरा - डेरईे मकोरना 

मंदार वृक्ष, मोत्यांचा हार, एक पर्वत, ! मकद्र-पु. सामथ्य. 
एक वर्ण वृत्त, सकनातीस-पु. लोहचुंबक. . [ दिलेला, 

मंदरा-वि. ठेगणा.--पु. एक प्रकारचें वाद्य. | प्रकफूल-वि. गहाण ठेबलेला, स्वस्त दरानें 
मंदाकिनी-स्त्री. गंगा, स्वर्गगा, चित्रकूट | झुकबरा-पु. समाधिस्थान, थडरें. 

पर्वतांतून बाहणारी नदी सकबजा-वि. वश केलेलें किलेला 
संबविर-पु. देवालय, घर, वासस्थान, शहर. | मकब॒लू-वि. कबुली दिलेला, पसंत, निवड 
मंदुरा-स्त्री. गादी, चटई, हातरी, तबेला. | झकरंद-पु. फुलांतील मध, एक बृत्त 
मंदोदरी-स्त्री. रावणाच्री पट्टराणी, मय | फुलांतील केसर 

राक्षसाची मुलगी. सकर-पु. माघ महिना, मगर, मकर रास 
मंद्र-वि. गंभीर शब्द, रमणीय.-पु. विध्या- सेन्याचा एक प्रकारचा व्यह, मासा 

द्रीवरील हत्ती, वाद्य विशेष. कपट, चलाखी 
मकरतार-पु. कलाबूत. 
सकरा-पु. नाचणी, कोछी (प्राणी), 
सकरी-स्त्री. एका रोगाचें नांव, मगर.-पु. 

मंशा-स्त्री. इच्छा, आशय. 
मंसब-पु. दर्जा, पदवी, हुद्दा, अभिप्राय. 
मंसूख-वि. रह केलेला, कादून ठाकलेला. 
मंसूबा-पु. हेतु, उपाय, योजना. मकरूज-वि. ऋणकरी, देणेंदार. [ समुद्र. 
सअदन-पु. धातूची खाण मकरूह-वि. तिरस्कृत. 
मअलूल-वि. तकानें किवा यवितिवादानें | मकसद-पु. उद्दश, ध्येय, आकांक्षा, कामना. 

सिद्ध केछेला.-पु. निष्कर्ष सकसुद-वि. उहिष्ट, अभिप्रेत, गर्भित. 

सआज् अल्लाह-परमेश्वर रक्षण करो. | मकसूम-वि. विभकत.-पू. नशीब, गणितांत 
सआनी-पु. अर्थ, उद्देश, हेतु. [नदारी. | मकान-पु. घर, स्थान, निवासस्थान. [भाज्य- 
मआश-स्त्री. उपजीविकेचें साधन, जमी- ! मकाफ़ात-स्त्री. पापाचें फक्॒र, बदला. 
मआद्यरत-स्त्री. सामाजिक जीवन. मकाम-पु. स्थान, मुक्कामाची जागा. 
महके, भायके-स्त्री. माहेर. मकासी-वि. स्थिर, स्थानीय. 
मदन्नी, मेत्री-स्त्री. मैत्री, मित्रता. मकाला-पु. ग्रंथ, प्रकरण, करारनामा, 
सई-स्त्री. भे महिना. सांगितलेली ग्रोष्ट 
सच (का )ई-स्त्री. मका. कु-अ. वाटल तें, उलटपक्षीं, कदाचित 
मकड़ा-पु. मोठा कोछ्ीी (किडा). जरी, यद्यपि, इतकेंच नव्हे तर. [माणस 
मकड़ी-स्त्री. कोछी, कातीण. सकुना-पु. बिनदांताचा हत्ती, बिन मिद्यांचा 
मकतब-पु. शाक्वा, विद्यालय. सकुनी-स्त्री. बेसन भरून केलेली कचोरी. 
सकतछर-पु. वधस्थान, फांशीची जागा, | सकूछा-पु. म्हण, उक्ति. 

प्रियकरणीचें विहार स्थल. सकाई-य-स्त्री. बोराएवढें एक आंबठ 
मकतून-वि. लिखित.-पु. लिखाण, पत्र. | मकोड़ा-पु. मुंगठ्धा. [रसाव्ठ फल, राजबेरी, 
मकतूल-वि. कत्तल झालेला, प्रेमी. सकोरना-क्रि. स. मुरगछणें, पिरगछणें. 



सक््का 

सकक्का-पु. मका, सुसलमानांचें तीथेस्थान 
सकक््कार-वि. कपटी, धूते, लबाड. [मक्का- 
सकक््कारी-स्त्री. कपट 
सक््खन-पु. लोणी 
(कलेजेपर) सकक््लन मसला जाना-शतची 

हानि पाहून आनंद मानणें 
मक्खी-स्त्री. माशी [ बसणें. 
मक्खी उड़ाना या मारना-माशा मारीत 
सक्ली की तरह निकाल देना-एकदम 

काइन दूर फंकणें 
(जीती) मकक्खी निगलना-जाणून बुजून 

हानिकारक काम करणें 
(दृधकी ) मक्खी होना-बहिष्कृत होणें 
सकी चूस-वि. कंजूष, चिक््क् 
सख-पु. यज्ञ, विष्णु, पूजा. 
मखज़न-पु. कोप, खजिना, शब्द कोश. 
मखतूल-प१. का रेशीम. 
मखतुली-वि.. काढछ्या. रेशमापासून 

बनलेला. [ आहे असा. 
मखदूश-वि. ज्यात्यांत नुकसावीचे भय 
सखनिया-पु. छोणीविक्या.-वि. ज्याच्यांतून 

लोणी काढन घेतलें आहे असें. 
मखनुल-पु. काछें रेशीम 
सखसमल-स्त्री. मखमली कापड. 

सलखमसा-पु. विकट प्रइन किवा प्रसंग. 
मंखमूर-वि. नशेमध्यें चूर. 
सखरज-पु. उगम, शब्दाची व्युत्पत्ति, निघ- 

प्याचा रस्ता, बोलण्याचें इंद्रीय, तोंड. 
मखलूक-वि. रचलेलें. -स्त्री. सृष्टीतील 

जीव, बनलेली वस्तु. 
मखलूकात-स्त्री._ मखलूक वें अ. वचन. 
सखलूत-वि. मिसकलेलें 
सखसुस-वि. विशेष, वेगढें केलेलें 

« डरड- सजकता 

सखाना-पु. एक ओषधी वनस्पति. 
मखौल-पु. थट्टामस्करी. 
सखोल उड़ाना-टर उडविणें. 
सग-पु. मार्ग, रस्ता, मगध देश, शाक- 
मगज-पु. मेंद, गर. [ द्वीपी ब्राह्मण 

मगज खाना या चाटना-डोकें पिकविणें 

सगज खाली करना या पचाना-डोकेंफोड 

सगज चट-वि. खाष्ट, वडबडद्या. [करणें. 

मगज्ञी-स्त्री. किनारीला लावष्याचा 
गोटा, जर 

मगदलू-पु. मुगदल्लांचा लाड़ू 
सगदा-वि. मार्गदर्शक 

सगध-पु. दक्षिण बिहार, भाट. [लेला. 
मसगन, सग्न-वि. मग्त, छीन, प्रसन्न, बुडा- 
मगना-क्रि. अ. तन््मय होणें, बुडणें. 
मग्रफ़िरत-स्त्री. क्षमा, 
मगफ्र-वि. कैलासवासी. 
सग्रमूम-वि. दुःखी. 
संग्र-अ. परंतु, पण, मगर. 
मगरमसच्छ-पु. मगर, सुसर, मोठे मासे. 

सगरा-वि. उद्धटद, घमेंडखोर,. पर्वत: 

संमरिब-पु. पश्चिम दिशा 
मग़रूर-वि. घमेंडखोर 
मग्ररूर का सिर ॒नीचा-गर्वाचें घर खाली. 
मग्नरेला,मग्र रेठ-पु. छपराचें वरचें टोंक, 
मग़लूब-वि. पराजित, जिंकलेला. [एक बीं. 
सगह-पु. मगध देश. 
मगहि-एु. एक प्रकारचें पान.-वि. मगध 
मगु, सग्ग-पु. मार्ग, पंथ. देशात्षा. 
मरज़्ो-स्त्री. समान, मार्जिन, किनार. 
मग्न-वि. मग्न, तल्लीन, बुडालेला, नशेंत 
सचक-स्त्री. दाब, वजन. [ गुंग. 
सचकना-क्रि. स. दाबणें, बेपणें, चिरडरें. 



भौसा 

भोसा-पु. दाटी, गर्दी, गडबड. 
अ्रम-पु. वाटोछें फिरएणें, चक्कर, भ्रम, 

संशय, एक प्रकारचा रोग, मूर्च्छा, 
अमण, चाकाचा फेरा, प्रतिष्ठा, पाण्या- 
चा पाट, गटार, गोंधक्र, चांक,- चरक, 
जातें, विपरीत ज्ञान, च्यूत होणें. 

श्रमना-क्रि, अ. फसणें, भटकणें. 
भ्रमि भ्रमी-स्त्री. भ्रमण, भोंवरा, चक्र 

( आभार » मूर्च्छा, चूक, बाबटल्. 
-वि. भ्रम झालेला, चकित. [चालीचा.- 

भ्रष्ट-वि. पतित, बिघडलेला, दूषित, वाईट 
भ्रांत-पु._ तलवारीचा एक हात. -वि. 

भ्रमिष्ट झालेला, व्याकुछ, उन्मत्त, 
भाजना-क्रि. अ. शोभणें. [फिरविलेला. 
भ्राजमान-वि. शोभायमान. 
भराजा-वि. शोभलेला, सुंदर दिसलेला. 
भ्रात.स्ाता-पु. भाऊ, जिवलग मित्र,आप्त. 
भ्रान्ति-स्त्री. श्रम, शंका, भ्रमण, वेडे- 

पणा, चूक, मोह, एक प्रकारचा काव्या- 

भ्रस्मर-पु. मध. [ लंकार. 
भआ-स्त्री. भुवई. 
भा भंग-पु. कपावठाची आठी.- 
भ्वहरना-क्रि. अ. भयभीत होणें. 

. मम] 
संकुर-पु. आरसा. [ नौकेची नाव्ठ. 
संग-स्त्री. याचना, भांग (स्त्रियांचा), 
सेंगता, संगत-पु. याचक, भिक्षुक. 
सेंगनी-स्त्री. मागणी, मागणी (लग्नाची), 

उसनी वस्तु. 
संगल-वि. शुभ, समृद्ध, -पु. मंगढ् ग्रह, 

सुदेव, सुख, शुभशकुन, शुभकार्य. 

ब्डेंग्रे मेंशियार 

संगलाचरण-पु. कार्या रंभीची स्तुति, आशी- 
संगलामुखी-स्त्री. वेश्या. [बंद 
संगली-वि. मंगकााचा किवा मंगढछाची- 
सेंगवाना, सेंगाना-क्रि. स. मागविणें.[लिली. 
मेंगेतर-वि. मागणी घातलेला किवा घात- 
मंच-पु. खाट, पलंग, फलाट, ब्यासपीठ, 

सिंहासन, उच्चासन, माच, उंच ओठा, 
शेतांतला माचा. 

मंचक-पु. पलंग, माचा, खाटलें. 
मंजन-पु. स्नान, दंतमंजन. 
सेजना-क्रि. अ. घासलें जाणें, स्वच्छ होणें, 

अभ्यास होणें, तयारी होणें. 
मेजाना-क्रि. स. घांसवून घेणें. 
मेंजार,मार्जार-स्त्री. मांजर. 
मंज्ञिल-स्त्री. मुक्कामाची जागा, इमा- 

रतीचा मजला, टप्पा, मजरू. 
मंजिलत-स्त्री. हुद्दा, पद, अधिकार. 
मंजीर-पु. नूपुर, पेंजण, तोरड्या, घुसक् 
मंजीरा-पु. चिपछ्दा, धुंगरू, झांज. [ खांब. 
मंजु-वि. सुंदर, गोड. -पु. हंस. 
संजुल-वि. सुंदर, मधुर. -पु. तित्तिर, 

लतामंडप, झरा, शेवाल्ठ. 
मंजूर-वि. स्वीकृत. 
मंजूषा,मंजूषिका-स्त्री. लहान पेटी, 

पिजरा, पीप, मंजिष्ठा, दगड. 
सेंझघार-पु. प्रवाहाचा मध्यभाग: 
सेंझला-विं. मधला. 
मंझली-वि. मघली. 
संझा-वि. मधला, मधोमध असलेला.-पु. 

पलंग, खाट, . नदींतील बेट, शिरपेच, 
मेंझार-अ. मध्यभागीं. [ झाडाचें खोड- 

-स्त्री. पार्वती, पतिन्नता, हल्द, दुर्वा. | मेंझियाना--क्ति. स. ओलांडणें, पलीकडे 
अंगलूा-स्त्री. पावेती- सेझियार--वि. मधला- [ जाणें. 



मंह्ोढ़ा 

शोर. मघला, मध्यम. 
मंड-पु. अलूंकार, बेड्क, एरंड, पेज (भाता- 

ची), साय, फेंस, मद्याचा सत्त्वांश, 
कांजी, सत्त्व. -स्त्री. मद्य, आंवली:- 

संडन-वि. अलंकार घालणारा. -पु. भूषण, 
शुगार, प्रमाणानें सिद्ध केलेली गोष्ट. 

मंडला-क्ि. स. सजविणें, समर्थन करणें, 
भरणें. [तंबू, मंदिरावरीकू कलछस. 

संडप-पु. लतागृह--पु. विश्रामस्थान,मांडव, 
मेंडरना-क्रि. अ. भेरून येणें, भरून येणें. 
मेंडरा (ला ) ना-क्रि. अ. सभोंवतीं उडणें, 

सभोंवती फिरणें. 
संडल-वि. वाटोछें. -पु. कुत्रा, मंडोछ 

(सर्प वि.), चक्राकार व्यूह, घेर, 
वर्तुढ़्, वछ॒य, बिब, मंडलाकार गति, 
समुदाय, मंतरलेली जागा, ग्रहकक्षा, 
मंडल (घोड़ा फिरण्याचें ), सोंगट्यांचा 
पट, देश, राष्ट्र, भोंवबतालचा प्रांत, 
आसपासचे राजे, गुडथे लबवून वेध 
करणें, ऋग्वेद, खंड, गजकर्ण, नायटा, 
लाडू, परिधि, खढें. 

संडलक-पु. चक्रव्यह, आरसा. 

संडली-स्त्री. वर्तुव़,, समह, दुर्वा, 
कोरफड, वाटोछें फिरणें, गुत्ठवेल, 
समाज, सभा, भजनमंडल्ठी. -वि. 
गरगर फिरणारा (बवारा). -पु. महा- 
सप॑, घोणस, प्रांताधिकारी, केंसातब्ठ 
मांजर, कुत्रा, रंग बदरूणारा सरडा, 
सूर्य, वड़. 

मंडलीक-पु. मांडलीक, बारा राजांचा 
मंडबा-पु. मांडव, मंडप. [ अधिपति. 
संडार-पु. करंडा, पेटारा, खड्डा. 
संडित-वि. सजविलेला, पसरलेला,भरलेला. 

«४२२ - 
मंबर 

| संडी-पु. मोठा बाजार. 
सेंडआ-पु. नाचणी- 
संत्र-पु.वेद संहिता,मांत्रिक,गारुड्याचा मंत्र, 

देवस्तुतिवाक्य, बोलणें, सललामसलत, 
खलबत, युक्ति, उपाय, गुप्त मोष्ट, 

मंतव्य-पु. हेतु, मनीषा, अभिप्राय, मत. 
संत्रणा-स्त्री. सलला, राजकार्य विचार, 

खलबत., 
संत्रराज-पु. रामनाम, मंत्रांचा राजा. 
संत्री-पु. प्रधान, आमात्य, न्यायाधीश. 
संथ-पु. घुसछणें, मंथन, घषंण, नाश, 

वध, रबी, सूर्य, सातु, पीठ (जब, गहूं 
इत्यादिदें ). 

संथन-पु. रवी, ताक करण्याचें भांडें, 
घुसक्णें, तुडवर्णें, हालवणें, वध, चर्चा, 
वाटाघाट, उहापोह- 

संथर-वि. हल्यू चालणारा, मूख्ख, स्थूल, 
अवाढव्य, वांकडा, खोल (शब्द), 
सूचक, नीच, हलका-.-पु. कोठी, 
खजीना, रवी, प्रतिबंध, फछ, कूसुंबा. 

संथिनी, मंथनी-स्त्री. रवी. [वीर्य, रेत. 
संथी-वि. घुसछणारा, क्लेशदायक.-पु. 
मंद-वि. हत्दू, सावकाश, बेफिकीर, मूर्ख, 

मठ्ठ, खोल (शब्द), सौम्य, मुदु, 
अल्प, कमजोर, क्षीण, दुर्देवी, आतशी, 
रोगी शझिंगलेला, स्वच्छंदी, स्वतंत्र, 
निर्विकार, दुष्ट, प्रत्यय (जसें-दौल- 
तमंद-घनवान ) >पु. शनिमग्नह, यम, 
गजभेद, प्रछय.-अ. हब्दुहछु, सीम्य- 
पणें, थोडें इ. 

संदता-स्त्री. सुस्ती, आछृस, अल्पत्व, 
मंदत्व-पु. सुस्ती, आत्वस, अल्पत्व. 
मंदर-वि. मंद, स्थूल.-पु. स्वर्ग, आरसा, 
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गछ्बांत घालणें,वाद्याला चामडें बसवणें. 
सहवाना-क्रि. स. मढवून घेणें. 
मढ़ाई-स्त्री, मढविण्याचें काम किवा मजुरी. 
मढ़ी-स्त्री. छहानसा मठ,झोंपडी, लहान घर. 
मणि-स्त्री. श्रेष्ठ व्यक्ति, रत्न, मणि, 

स्फटिक, पाण्याचें मडकें, लोहचंबक, 
शिद्नाग्र, शेब्ठीचा माने खालचा स्तन, 
कांच व तुलसी काष्ठ. इ. चा सच्छिद्र 
वाटोढ्ा पदार्थ, पुरुषांचें रेत. 

मठिबंध-पु. मनगट, रत्न जडविणें. 
सणी-पु. साप. -सरुत्री. पाहा मणि 
सतंग-पु. हत्ती, त्रिशंकु राजा ,ढंग. 
सत-अ. नको, नाहीं.-पु. मत, धर्म, आशय, 

पंथ, पसंती, संमति, हेतु, उद्देश, ज्ञान, 
सल्ला. -वि. सन््मानतीय, सत्कृत्य, 
अभिप्रेत, सम्मत, मान्य. 

मतन-पु. मध्यभाग, टीका करण्यायोग्य 
ग्रथ, पृष्ठभाग. -वि. मजबूत. [ माजणें. 

सतना-क्रि. अ. मत बनविणें, उन्मत्त होणें, 
मतबख-पु. स्वयंपाकघर. 
मतबा-पु. मुद्रणालय, छापखाना. 
मतब्ब-पु. दवाखाना. 
मतरिया-स्त्री. आई, माता. -वि. मंत्री, 

मंत्रानें प्रभावित झालेला. 
मसतरूक-वि. त्याग केलेलें 

मतलब-पु. तात्पर्य, आशय, अर्थ, स्वाथे, 
विचार, हेतु, संबंध. 

भतलबी-वि. स्वार्थी, आपलपोटथा. 

सतला-पु. पूर्व दिशा, गजल काव्याचें आरं- 
मतली-स्त्री. मतव्ठमत्ठ. [भीचें दोन चरण. 
मतवार-रा-ला-वि. मदोनन््मत्त, नशेंत चूर, 

झिगलेला, वेडा, उन््माद झालेला. 
सतवारे-वि. पाहा, मतवार.' 

मता-पु. सम्पात्ति, मत. -स्त्री. बुद्धि, . 
सतसर, मत्सर-पु. द्वेष, राग. 
मताधिकार-पु. मत देण्याचा अधिकार. 
मतानत-स्त्री. दृंढ़ता, मजबूती. 
मतालिब-पु. _ मतलब चें अ. वचन. 
मतावलूंबी-पु. विशिष्द मताचा किया 

संप्रदायाचा. 

मति-अ. समान, सदृश, तुल्य--स्त्री. बुद्धि, 
संमति, मन, कल्पना, विचार, उद्देश, 

निश्चय, इच्छा, आदर, प्राण, मनोवृत्ति, 
मनः:शक्ति, आशीर्वाद. 

मतिमंत-वि. बुद्धिमान. 
मतीन-वि. दृढ, पक्का, मजबूत. 
सतीरा-पु. टरबूज- 
मत्कुण-पु. ढेंकुण, पिसू, सुछा नसलेला 

हत्ती, दाढ़ी मिशा नसलेला पुरुष, 
टोणगा, माड.-स्त्री. केशरहित योनि. 

मतेई-स्त्री. सावत्र आई. 
मत्त-वि. मदयुकक्त (हत्ती), मस्त, माज- 

लेला, उन्मत्त,प्रसन्न.-स्त्री. मात्रा, मद्य. 
-पु. दारूबाज, वेडा, भमस्तहत्ती, 
कोकितव्ट, टोणगा, घोडा. 

मत्था-पु. कपात्ठ, माथा. 
सत्था टेकना-क्रि. स. नमस्कार करणें. 
सथना-क्रि. स. घुसकछणें, एक जीव करणें, 

कालवणें, उध्वस्त करणें, शोध लावगें, 
एखादी गोष्ट पुन्हां पुन्हां करणें.-पु- 
र्वी. [ घुसक्रण्याची क्रिया- 

सथनियोां, मथनी-स्त्री. ताकाचा डेरा, 
मथानी-स्त्री. रवी- 

सथानी पढ़ना या बहना-खव्दबद् उडणें. 

सथोरा-पु. ओबडघधोबड रंधा. 
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सथ्य-पु. मारे. 
सब-स्त्री. खातें, विभाग.-पु. हर्ष, हत्तीचा 

मद, वीये, कस्तूरी, मद्य, इच्छा, नशा, 
उन्मत्तपणा, गवे.-वि. मस्त. 

अदक-स्त्री. अफूच्या सत्त्वापासून बनलेला 
एक मादक पदार्थ. 

मदकजी-वि. मदक पिणारा. [मस्त हत्ती- 
सदकल-वि. उन्मत्त, मस्त, मदोनन््मत्त.-पु. 
मदखला-बि. दाखल, जमा केलेला. 
सदखूला-स्त्री. रखेली स्त्री. 
सवगल-वि'ः उन्मत्त, मस्त, मदोन्मत्त. 
सदद-स्त्री. मदत, मदतगार मनुष्य. 
सददगार-वि. मदतनीस, 

सदन-पु. कासदेव, कामक्रीडा, भुंगा, 
मैना, प्रेम, एक छंद, भेण, कामेच्छा, 
वसंत, धोत्रा.-बि. धुंद करणारें. 

सदन चतुर्देशी-स्त्री. चैत्र श्. १४. 
सवफन-पु. स्मशान, कब्रिस्तान. 
सदरसा-पु. शाब्वा. 
मद व जजर-पु. भरती ओहोटी. 
मवदह-स्त्री. प्रशंसा. [ हतबुद्ध. 
सदहोश-वि. निशेत चूर असलेला, मस्त, 
सदाखिल-स्त्री. प्रवेशद्वार, उत्पादन. 
मदाखिलत-स्त्री. लक्ष देणें, अधिकार 

चालविणें. 
भदार-पु. हत्ती, रानडुक्कर, कामुक, ठक, 

धूत्त, सुगंधी, द्रव्य. -वि. रुईचें झाड, 
भ्रमण मांगे, आधार, मृसलमानांच्या 
एका पिराचें नांव- 

सदारात-स्त्री. आदर सत्कार. 
सदारी-पु. गारडी, सदार नामक पिराचा 
सदिया-स्त्री. मादी. [ अनुयायी. 
सदिरा-स्त्री. दार, एक वृत्त, खंजनपक्षी- 
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सविना-पु. नगर, अरबस्तानांतील एक 
सदीला-वि. मादक. ह॒ (शहर. 
सदोबै-स्त्री. मंदोदरी, रावणपत्नी. 
सहेनजर-अ. तजरे समोर, लक्ष देऊन. 
मंद्धे-अ. मध्यें, विषयांत, लेखांत. 
मद्रसा-पु. मदरसा. 
सध-धि-पु. मध्य.-अ. आंत. 
सधिम-वि. मध्यम. 
मथु-पु.-पाणी, मकरंद, मध, वसंत, दारू.-- 

स्त्री. मधमाशी.--वि. गोड, स्वादिष्ट. 
सथुकर-पु. भुंगा. 
सधुष-पु. भृंगा, उद्धव. [ ऋत्विज. 
सधुपर्क-पु. पंचामृत, वर, आतिथ्य, 
मधुमक्वी, सघधु मक्षिका.-स्त्री. मधमाशी- 
मधुर-वि. मधुयुक्त, गोड, मोहक, रम्य, 

प्रिय.-पु. माधुयं, पावटा, चवत्ही, गहूं, 
तांबडा ऊंस, तांबडा शेवगा,बार, मदन 
काकडी, आंबा, बदाम, गृढछ, चिमणा, 
कथीरू, काकवी. -्त्री. बडीशेप, 
मसुरा, खजूरी, शिदी, ज्येष्टीमध, 
शतावरी. 

मधुरता, सधुराई-स्त्री. सुंदरता, कोमलता, 
मस॒रेण-गोडीगुलाबीनें . [ गोडी. 
सध्य-वि. मध्य भागाचा, मधला, मध्यम, 

सामान्य, न्याय्य, तितहाईत, अधम.-पु. 
सध्यभाग, कंबर, पोट, गाभा, अंतरता, 
सतराव्या स्थानाची संख्या. 

सध्या-स्त्री. मघलें बोट, प्रौढ कन्या. 
मध्यदित, सध्यदिवस-मध्यान्ह, -दुपार, 

१६ तें २० घटका हा काह्व. 
मध्यम-वि. मधघला, सासान्य, मध्यम 

प्रतीचा, निःपक्षपाती, मुख्य.-पु. संप्त- 
स्वरांपेकी चौथा, गुच्छांतलें मधलें फूल, 



सतना 

“कि. अ. दबले जाणें, दबणें. मे 
सचना-क़ि. अ. माजणें, गडबड होणें, 
सचमचाना-क्रि. अ. गडबडणें. 
मचल-स्त्री. हटूट. 
मचलना-क्रि. अ. हटूट करणें, अड्न बसणें. 
मचला-वि. ऐन बोलण्याच्या वेढीं जाणून 

बुजून गप्प राहणारा, मतमक कर- 
विणारी (वस्तु). 

सचलाना-क्रि. अ. हट्ट करणें, मकछमकणें. 
-क्रि. स. हट्ट करण्यास प्रवृत्त होगें. 

सचबा-पु. पलंग, चौकीचा पाया. 
सचान-स्त्री. उंच बंठक, माचा, माचाल. 

मचाना- क्रि. स. माजबिणें, गडबड करणें. 
मन्निया-स्त्री. लहान पलंग 
सर्वया-वि. माजविणारा. 
मच्छरता,मत्सरत-स्त्री. मत्सर, असूया- 
मच्छी-स्त्री माशी- 
मछरी-ली-स्त्री. मासा, मासब्ठी. 
मछुआ-वा, सछुबाहा-पु.सास धरणारा 

कोछी, नावाडी . 
मजक्र--वि. वर्तमान.-पु. हकीकत, पत्रांतलें 
सजबूर-पु. मजूर, हमाल. . [वर्तमान. 
मजनदूरी-स्त्री. मजुरी, मजुरीचे पैसे. 
सजना-कि. अ. तिमग्न होणें, तल्लीन 

होणें, अनुरक्त होणें. 
सजनू -वि. प्रेमवेडा, सडपातक् बांध्याचा. 
सजबूत-वि. दुढ, बलवान. 
मजबू र-वि. लाचार, विवश. 
मजबूरन-अ. अनिच्छापूर्वक, निरुपायास्तव. 
सजब्री-स्त्री. लाचारी, विवशता, नाइलाज. 
सजसा-पु. लोकांची गर्दी, दाटी, जमाव, 

समुदाय. 
सजसूआ-पु. संग्रह.-वि. एकत्र केलेलें. 
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मजमूई-वि. सर्वे. 
सजूमूस-पु. मजक्र, निबंध, विषय. 
सजरा-पु. शेत, गांव, लहान गांव. 
मज़रूआ-वि. नांगरलेलें व पेरलेलें (शेत ) . 
मजरूह-वि. घायाछ, विरहानें व्याकुत्ठ 
सजलरू-स्त्री. पाहा मंजिल ' [ झालेला- 
सजलिस-स्त्री. सभा, बैठक, समारंभ, 

नाचगाण्याची बैठक, मैफल, समिती.- 
सज़लूम-वि. जुलमानें आसलेला, अत्या- 

चार पीडित. 
सजहका-पु. थट्टा, हंसण्यासारखी गोष्ट. 
मजह॒ब-वि. धर्म, धार्मिक संप्रदाय, पंथ. 
मजह॒बी-वि. धार्मिक,सांप्रदायिक.--पु. भंगी. 
मजहूल-वि. आछशी, थकलेला, अग्रसिद्ध. 
भजा-पु. मौज, आनंद, थद्टा, स्वाद. 
सजा चखाना-हात दाखविणें, केलेल्या 

अपराधाबदल शिक्षा देणें. [त्रिया- 
सजाक-पु. थट्टामस्करी, रुचि, चाखण्याची 
सजाकन-अ. हंसत हंसत, थटटेनें. [तीचें. 
मजाकिया-वि. विनोदी, थट॒टेखोर, गम- 
सजाज-पु. अधिकार.-वि. कायचद्यानें 

अधिकार मिछालेला. 
सजाजन-अ. नियमाप्रमाणें. 
सजाज्ञी-वि. कृत्रिम, संसारिक. 
सजार-पु. समाधि, कबर, थडरगें. 
सजारी-स्त्री. मांजर. 
सजारू-स्त्री. सामर्थ्य, योग्यता, 
सजाहिब-पु. _ मजहब चें अ. वचन. 
सजीठ-स्त्री. एक वनस्पति, हिच्यापासून 

लाल रंग निघतो, मंजिष्ट, 
मजीठी-वि. छाल रंगाचें. 
सजीद-पु. अधिकता, विपुलता, 

: श्रेष्ठ.-वि. वाढविलेला, अधिक. 
भोठा, 
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मजीद-वि. पवित्र व पूज्य, मोठा.- | सटदर-पु. वाटाणा, मटार. 
सजीर-स्त्री. मंजिरी. | पु. कुराण. | मटरगढइत-पु. फेरफेटका. [ नष्ठप्राय- 
संजीरा-पु. टाल (लहान). सटिया ससान-वि. चुथडा झालेल़ा, 
सजूर--पु. मजूर, हमाल. 
मज्ज-स्त्री. मज्जा, हाडांतील घातु. 

मज्जन-पु. बुडी, दंतमंजन, स्नान, 
हाडांच्या नद्हींतीक तृपासारखा पदार्थ, 
मगज, गाभा.- | दंतमंजन करणें. 

सज्जना-क्रि. अ. बूडी मारणें, बुडणें, 
सज्जा-स्त्री. मेंदू, मगज, सत्व, गीर. 
सज्ञ-झ-अ. मध्यें, मघोमध. [ मध्य. 
मकझधार-स्त्री. नदीची मध्यधारा, कार्यात्रा 
मझल, मझोला-वि. मधला,  सध्यम 

आकाराचा. [क्रि. अ. प्रवेश होणें. 
मझातना, सझावना-क्रि. स. प्रवेश करविणें,-- 
मसपार-अ. मध्यभागीं. 
मझारि-री-स्त्री. मध्यें, आंत. 
सश्ियाना-क्रि. अ. बल्हविशें, मघृत निघणें. 
मसपक्चिपारा-वि. मधील, मधला. 

मझोला---वि. मधला, मध्यम आकाराचा. 

मझोली-स्त्री. एक प्रकारची बेलगाडी. 

मठ-पु. मडकें, घडा. [ चाल, गति. 
सटक-स्त्री. सखरा, हावभाव, नखरेरू 

सटकना-क्रि. अ. हावभाव करीत चालणें, 
अंगविक्षेप करणें, हावभाव दाखविणें, 
म्रटणें, परत फिरणें, विचलित होणें. 

मठका-पु. मडकें ( करणें 
सटकाना-क्रि. अ. नखरे करणें, हावभाव 
मटकी-स्त्री. लहान मडकें, नखरा 
मटकीला-वि. नखरेबाज 
सटठकौओअ (व) ल-स्त्री. नखरा, हावभाव- 
सठसंगरा-पु. एक रूग्नविधि 
सेटमेला-वि. महखाऊ, खाकी 

सठिया मेट-वि. मातीत मिसक्लेला, 
मटियारा-वि. पुथ्कछ माती असलेलऊें, 
मट्यिाल-वि. मठकट. [ मत्खाऊ, खाकी. 
मसदुका-पु. मडकें. 
मदुकी-स्त्री. मडकें. . 
सट्टी-स्त्री. माती. 
सट्टी खराब करना-नष्ट होणें. 
मद्टी खाना-मृतमांस खाणें, त्रास देणें. 
सट्टी डालना-मिटविणें, बुजविणें. [ भांडणें. 
सट्टी पर लड़ता-किरकोछ गोष्टीसाठीं 
सठ-पु. निवासस्थान, साधूंचे राहण्याचे 

घर, पाठशाछा, देऊष्, बैकगाडी 
सठिका-स्त्री. हहाल मठ, लहान धर. 
मठिया-स्त्री. झोंपडी,मठ, कांशाची बांगडी. 
मठी-स्त्री. लहान भठ. -पु. मठाचा महंत. 
मठोर-स्त्री. दहीं घुसत्ृष्याचें मोठें मडकें. 
मटठर-वि. मठठ, आहशी. 
सठ्ठा-पु. ताक.-वि. कुंद, मठठ. 
मठ्ठा डालना-उध्वस्त करणें. . [माठ, 
मठठी-स्त्री. मटक््यांच्या डाछीची पुरी, 
मड़ई-स्त्री. झोंपडी, लहान मंडप. 
सड़क-स्त्री. रहस्य, गृपित. 
मड़वा-पु. मांडव- 
मड़हा,मढा-पु. माजघर. 
सड़ाड़-पु. कच्चा तलाव. 
सडियाना-क्रि. स. चिकटविणें. 
मसड़आ-पु. ताचणी: 
सड़या-स्त्री. झोंपडी, सांडव 
मह-अडेलतटट, हटटी 
सदना-क्रि. स. मढविण, माथों मारणें, 
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सनसूबा 

सनसूबा-पु. यूक्ति, विचार. 
मनसूत्रा बाधना-युक्ति योजणें. 
सफहम-पु. मुद्दा, वस्तु.-वि. समजलेला. 
ममनून-वि. क्ृतज्ञ, आभारी. 
समियाना-क्रि. अ. बकरीदें बें बें करणें. 
समियाससुर- पु. मामेसासरा. 
ससियासास-सत्री. मामे सासू.[आश्रयस्थान. 
ममियाउर, ममियौरा-पु. मामाचें घर, 
समेराभाई-पु. मामे भाऊ. 
मम्बा-पु. झरा, उगम, निधण्पाची जागा. 
सयंक-पु. चंद्र. 
सथंद-पु. सिंह, वाघ- 
मसय-स्त्री. दारू.-प्रत्य, सहित. -पु. एक 

दानव ( हा उत्तम शिल्पकार होता ), 
मेस्किको देशाचे प्राचीन लोक, धोडा, 

मसयखाना-पु. दारूचा गुत्ता. [खिच्चर, वैद्य. 
मयखस्तोर-वि. दारूडया. 
मयगल-पु. मत्त हत्ती. 
मयन-पु. कामदेव. [ पावंतीची आई, मना. 
मयना-स्त्री. हिमालयाच्या पत्नीचे नांव, 
सयस्सर-वि. उपलब्ध, सुलभ. 
मसया-स्त्री. मायाजाछ, जग, प्रेमपाश. 
अयार-वि. दयाछु. -स्त्री. आढें. 
मसयारी-स्त्री. तुछई. 
सयूख-पु. किरण, प्रकाश, ज्वाला, शांकु, 
सयूष-पु. अमृत, किरण. [ शोभा. 
मय्या-स्त्री. आई. 

सर-पु. मृत्युलोक, विष. [ इषारा, मृत्य्. 
मरक-पु. महामारी, इ. सांथ. “स्त्री. 

मरकज्ञ-पु. केंद्र, मध्यस्थान, उर्दू लिपीत 
कांहीं अक्षरांवर असगारी लहान तिरपी 

सरकत-पु. पाच् , पन्ना. (िघ. 
सरकद-पु. कबर, शयनागार. [ कचरणें. 

-४३१- मरहूद 

सरकना-क्रि. अ. भारानें तुटणें, मुरकणें, 
'सरकहा, सरखना-वि. मरतुकडा, मारका. 
मरकाना-क्रि. स. फोडणें, चरा पाडणें. 
मरक़्म,मरक्मा-विं. लिहिलेलें, 
मरगजा-वि. चोल्ठामोका झालेलें. 

मरगरू-पू. भरलेलें वांगें. 
सरगूब-वि. प्रिय, सुंदर, रुचिकर. 
मरग्रोल-ला-पु. गाणाप्या पक्ष्यांचा मधुर 

स्वर, गाण्यांतील तान- 

मरघट-पु. स्मशांन. -वि. वाईट आकु- 
तीचा, नेहमीं खिन्न राहणारा. 

सरज, सर्ज-पु. रोग, पीडा, खोड. 
मरजाद-दा-स्त्री. सीमा, प्रतिष्ठा, प्रणा- 

लिका, आदर. 

मरजिया-वि. काछाच्या दाढेंतून वांच- 
लेला, मरणासन्न, प्राण देण्यास तयार 
झालेला.-पु. समुद्रांतून मोतीं काढणारा. 

भरज़्ी-स्त्री. मर्जी, इच्छा. 

मरजीनवा--वि. प्राण देण्यास तयार झालेला, 
अधंमेला, मरणासन्न, मरणांतुन बांच- 
लेला. -पु. पाणबुड्या. 

सरतबा-पु. वेब्श, पाव्ठी, पदवी. 
मरतूब-वि. भिजलेला. 
सरद, सर्द-पु. पुरुष, वीर. [मनुष्यत्व. 
सरवई, मर्दई-स्त्री. साहस, पराक्रम. 
मरदन, मर्दत-पु. घासणें, चोछणें, कुटणें, 

दव्टणें, नाश करणें, अंग रगडणें.-वि. 
कूटणारा, चोछूणारा, नाश करणारा- 

सरदतना, सर्दना-त्रि. स. चोछणें, मर्दन 
करणें, विध्संस करणें, तिबणें. [ धाडस. 

सरदानगी, सरदी-स्त्री. वीरता, शौये, 
मरदाना-वि. पौरुषी, मर्दानी, वीरोचित. 
समरदूद-वि. तिरस्कृत, तुच्छ, नीच, अंधम. 



भरत, भ्रण 

-धु. एक प्रकारची शिवी. 
सरन, सरण-पु. मरण, मृत्यु, बचनाग. 
मरनसील-अ. मरण्यायोंग्य. 
मरना-क्रि.अ. मरणें, हाल अपेष्टा सोसणें, 

कोमेजण, शरमिथें होणें, निरुपयोगी 
होणें, हरणें, आवेग थांबणें, थंडावणे. 

(किसीपर )मरवा-लुब्ध होणें, फिदा होणें. 
मरना पच्चत्ा-क्रि. अ. अति कष्ट करणें, 

हाल अपेष्टांत दिवस कंठणें. 
( बातको ) मरना-ऐंट करणें, प्रतिज्ञा 

पूर्ण करण्यांत झटणें. 
( बातपर ) मरना-शब्द राखपणें. 
मरना सिदना-कंष्ट करून मरणें. 
मरनी-स्त्री. मरण, क्लेश, एखाद्याच्या 

मृत्यूनें त्याच्या नातलगाना होणारें दुःख. 
मरफ़-पु. ढोलकें. 
मरभुक्खा-वि. उपासमार झालेला, बुभु- 
मरम-पु. मर्म, रहस्य... [ क्षित, दरिद्री. 
सरमर-पु. संगमरवर, पाहा मर्म'. 
भरमी, मर्मी-वि. मर्म जाणणारा, तन्न. 
भरम्मत--सत्री. दुरुस्ती. 
मर*सत करना-मार, चोप देणें. 
भरवाना-क़ि. स. मारविणें 
मरसिया-पु. उदुतीर शोकगीत, मृत्यु 

शोक, एकाद्या व्यक्तीबें गुणकीतेन 
मरहुट-पु. स्मशान.-स्त्री. एक कडघान्य 
मरहूठा-पु. मराठा. 
मरहबा-भ. शाबास, वाहवा. 
सरहम-पु. मलम, 
मरहला-पु. मजला, विषय. 
मरहूम-वि. स्वरगंवासी, मेलेला- 
मरात-स्त्री. स्त्री. [पद. 
मरातिब-पू. घराचा मजला, दर्जा, मान, 

+४३२- मरोड़ा 

मरायरू-वि. मारखाऊ, निबंल, सत्त्वहीन- 
सराल-पु. हंस, बदक, घोडा, हत्ती. 
सरिद-पु. मकरंद, भूंगा- 
सरिच-पु. मिर्ची. 
मसरियम-स्त्री. कुमारी, येशुस्थ्िस्ताची आई. 
सरिपल-वि. अशकत, दुबत्ठा, मरतुकडा. 
मरी-स्त्री. महामरी. 

मरीचिका-स्त्री. मृगजछठ, किरण, 
मरीचियाली-पु. सूर्य, चंद्र. 
सरीज-वि. रोगी. 
सरीना-पु. लोकरीचें बारीक (पातत्ठ ) वस्त्र. 
मरू-रू-वि. कटीण, दुष्कर, वाह्मवंटाचे, 

मारवाउच्या आसपासचा, प्रदेश. 

मरुआ-पु. मरवा, कडीपाट. [इंद्र, हनुमान. 
मरुत-पु. वारा, देव, पांढरा मरवा, प्राण, 
सरूथलू-पु. मारवाड, वात्ठवेंट, 
मरुभमि-स्त्री. वात्वंट 
सरुरना-क्रि. अ. मुरडणें 
मरूरा-पु. मुरडा ( पोटांतील ). 
मरोह-पु. पिरगठ्ठा, मुरडा, पीछ, दुःख, 

मुरड, क्रोध, गे 
सरोढ करना-कपट करणें, मुरड घालन 

बोलणें, गवे करणें [ गोष्ट 
सरोढकी बात-कपटाची गोष्ट, गर्वाची- 
मरोढ खाना-हेलपाटे घालणें, मुरड येणें 

ग्रोंघव्यांत पडणें. [गाल्न मारून टाकणें 
मरोढना-क्रि. स. मुरगल्ठणें, मुरडणें, मुर- 
(अंग ) मरोडना--आठछ्े पिल्ठें देणें. 
(ओख ) मरोड़ना-डोठ्ठा मारणें, इशारा 

करणें, नाक मुरडणें 
(हाथ) सरोड़ना-पस्तावणें, मनगट चावर्णे 
सरोहुफली-स्त्री. मुरुडशेंग 
मरोड़ा-पु. पीछ, मुरड, मुरडा 
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मध्य भाग, कबंर, मध्यदेश, या नावांचा 
राग, एक प्रकारचा नायक, तू तुम्ही 
ह्या शब्दाचा पुरुष. 

मध्यमा-स्त्री, न्हाण आलेली मुलगी, मधलें 
बोट, हृदयस्थ वाणी भेद (परा, 
पशांती, परा आणि बेखरी हे जे वाणीचे 
चार भेद त्यांतील तिसरा ), एक प्रका- 
रची नाग्रिका. 

मध्यवित-वि. मध्यम वर्गातील. 
मध्यस्थ-वि. मधला, मध्यभागचा, तिच्हा- 

ईत, निःपक्षपाती, उदासीन, तटस्थ, 
लपुंसक, सामान्य, पंच, लवाद- 

सन, सनस्-पु. मन, सुखदु:खादि ज्ञानाचें 
इंद्रिय, सदसट्ठिविक बुद्धि, कल्पना, 
विचार, संकल्प, विकल्पात्मक अंतः- 
करण वृत्ति, हेतु, उद्देश, इच्छा, स्वभाव, 
शौर्य, पराक्रम, ध्यान, मनशील. 

सन आना-रुचणें, प्रेम होणें. [ जोडणें. 
(किसीसे ) सन अटकना या उलझना-प्रेम 
सनकी करना-आपसल्या इच्छेप्रमाणें करणें. 
भसनके लड्डू खाना-मनांत मांडें खाणें. 
सन टूटना-हताझ होणें. 
सन चलना-इच्छा होणें, मन चढछणें. 
मन टटोलना-मनाचा ठाव घेणें. 
मन तोड़ना या हारना-निरुत्साही होपें. 
सन देखतर-मन पाहणें. 
(किसीपर) सत्र धरना-एकाग्रता करणें. 
सन पाना-मनांतील गृढ़ जाणपें. 
सन बढना-उत्साहित होणें. 
सनमें बसना-मनांत भरणें. 

मन बहलाना-मन गुंतविणें, करमणूक करून 
मन बझ्नना-मनांतलें ओव्ठखणें...[ घेणें. 
प्न भरना-विश्वास बसणें, संतोष होणें. 

मन सोवक से भूख सिटाना-मनोराज्यांतत 
मन हरा होना-प्रसन्न होणें. [ गे होणें. 
सनही सन-मनांतल्या मनांत- 

सनई-पु. मनुष्य. 
सनकना-क्रि. अ. हालणें, डोलणें. 

सनका-पु. मणका...[ (मारतेसमय्यी ) . 
मनका हलना या ढलकना-मान टाकर्णे 
मनक़ला-वि. स्थावरच्या उलट, जंगम. 
जायदाद मनकूला-जंगम इस्टेट, गैर मन- 

कूला-स्थावर इस्टेट: 
सनकहा-वि. विवाहिता. [ कल्पना. 
सनगहूंत-वि. कपोलकल्पित.-स्त्री. कपोल, 

सनचला-वि. रसिक, धाडसी, निर्भेय. 
सनचाहा-वि. आवडीचा, पसंतीचा. 
सन चाहा,सनचीता-वि. विचारांतीं ठरलेलें. 
सनज्र-पु. दृश्य, देखावा. 
सनजात-पु. कामदेव. 
सनत-ता-पु. नवस. 
मनफी-वि. कमी केलेलें. 
सनभाया-वि. आवडीचा. 
सनसथ-पु. कामदेव. [यथथेच्छ. 

सनसाना-वि. मनाजोगता, पसंतीचा, खूप, 
सनसाना घर जाना-स्वेच्छाचार, आपला 
सनमारे-वि. खिन्नपणानें. [हात जगन्नाथ. 
सनमु ( मो) टाव-पु. आपसांतील तेढ, 
मनसोदक-पु. मनांतील मांडे. [बेबनाब, 
सनसौजी-वि. खुशालचेंड.. [घालविर्शे, 
सनवाना-क्रि. स. समजूत घालणें, समजूत 
मनशा-स्त्री. इच्छा, विचार, हेतु. 
मसनसना-क्रि. स. इच्छा करणें, - संकल्य 

करणें, पाणी सोडडणें. 
मनसब-पु. दर्जा, हुद्दा, काम, अधिकार. 
सनसबदार-पु. हुददेदार, अधिकारी. 



सनर्साह 0 हु डरे 0 -+ मनसूब 

मसनसहि-अ. मनांत, मनाने, मनाला. 
भनसा-स्त्री. इच्छा, मनोरध, अभिलाषा, 

मन, बूद्धि, तात्पय. वि.-मनानें उत्पन्न, 
मनाचा.--अ. मनाकड़न. 

सनसाकर-वि. मनोरथ पूर्ण करणारा. 
सनसाना-क्रि. अ. लहरींत येणें.--क्रि. स. 

लहर उत्पन्न करविणें. 

सनसायन-पु. करमण कीची जागा. 
सनसि-अ. मनानें, हृदयानें, मानसिक. 
सनसिज-पु. कामदेव. 
मनसूख-वि. अप्रामाणिक ठरलेला, दाकाऊ. 
सनसूबा-पु. युक्ति, कल्पना, विचार. 
सनसूबा बोधना-युवित योजणें. 
मनस्विता-स्त्री. लहरीपणा. 
मनहें-अ. जणूं, जसें. 
मसनहें --अ. जसा. 
मनहुस-वि. उदार, अशुभ. 
मना-वि. मनाई केलेला, वर्ज्य, अनुचित. 
सनाक-ग-थि. थोदा, अल्प. 
सनादि-स्त्री. दवंडी. 

मनाना-क्रि. स. स्वीकार करावयास 
लावणें, खुश करणें, समजूत घालणें, 
देवाला आक्विणें, नवस करणे. 

सनि, मणि-पु. जवाहिर. 
मनि (णि)यारा-पु. जवाहिस्या- 
मनिहार-पु. कासार, रत्नहार, 
सनी-स्त्री. धमेंड, मणि, रत्न, वीर्य. 
सनिषि-वि. वुद्धिमान. 
मसनु-अ. जणू.-पु.मन्, विष्णु, अंतःकरण, 

चौदाची संख्या, मनुष्य, मत, अग्नि, 
ब्रह्मा, विद्वान- 

सनुऔ-चा-पु. मन, चित्त, मनुष्य. 
मसनुज-पु. मनुष्य, मनुपासून उत्पन्न. 

मनुजाद-पु. माणसे खाणारा राक्षस. 
सनुष-पु. मनुष्य, पति. 

सनुष्य-पु. माणूस. 
मनुसाई-स्त्री.पराक्रम,माणूसकी. [शांति. 
मनुहार-स्त्री. मनधरणी, प्रार्थना, सत्कार, 
सनुहारना-क्रि. स. खुशामत करणें, विनंति 

करणें, आदरसत्कार करणें. 
मनुजर-पु. व्यवस्थापक, म्यानेजर. 
मनों-अ. जण्णुं. 
समनोगत-वि. मनांत असलेलें, गुप्त, 

अंतस्थ, इच्छिलेला.-पु. इच्छा, अभि- 
प्राय, कामदेव. 

सनोज, सनोभव-पु. कामदेव. वि.-मना- 
पासून उभ्दवलेलें. [ मनपसंत. 

| मनोनीत-वि. निवडून आलेला, पसंतीचा, 
। मनोनीत सभापति-पु. निवडून आलेला 
| अध्यक्ष. [ खोटेपणा. 
| मनोमल-पु. मनाचा विकार, मनाचा 
| सनोरंजन-पु. मनाछा प्रसन्न करण्याची 
| सनोरथ-पु. इच्छा, अभिलाषा. . |[क्रिया, 
संलोरस-वि. सुंदर, रम्य--पु. हंस.-स्त्री. 

गोरोचन. 
सनोरा-पु. भितीवर पूजा करण्याकरितां 

शेणानें काढतात तीं चित्रें ( दिवाल्ली- 
मनोविज्ञान-पु. मानसशास्त्र. [नंतर ). 
मनोहर-वि. रम्य, मोहक. -पु. जाई, 

जुई, कुंद, सोनें, एकछंद, एकराग. [करणें. 
मनोति-स्त्री. नवस, असंतुष्टाला संतुष्ट 

| मनौति उतारना या चढ़ाना-नवस फेडणें. 
सनोति सानना-नवस करणें. 
मन्नत-स्त्री. नवस. 
सनसब-पु. हुहा. 

| सनसूब-वि. संबंध ठेवलेला. 



भरोड़ी 

मरीड़ी-स्त्नी. पीछ. 

मरोड़ी कश्ना-ओढाताण करें. 
मरोरना-क्रि. स. पाहा मरोड़ना', 
सर्कल-पु. पाच (रत्न). 
भर्ग-पु. मृत्यु. 
स्य जार-पु. हिरवेंगार मैदान. 
भर्ज-पु. रोग, आजार. 
मर्जी-स्त्री. इच्छा, आज्ञा. 
मत्तेबा-पु. पदवी, वेद्ठां, 
मत्तंबान-पु. चिनी मातीची बरणी.- 
सर्द-पु. पुरुष, घाडसी पुरुष, पति, झूर 

योद्धा. [सूचक शब्द. 
मर्देक--पु. एखाद्या माणसाबहल तिरस्कार 
मवुआ-वि. यःकश्चित्, मेला (शिवी). 
मर्देस-पु. मनुष्य. 
सर्दुसशुमारी-स्त्री. खाने सुमारी, जनसंख्या. 
सर्दुभी-स्त्री. मर्दुमकी, शौये. 
समें-पु. शरीराचा एखादा नाजूक भाग, 

रहस्य, स्वरूप, संधिस्थान. 
भर्मर-पु. संगमरवर, झुक्झुद् शब्द, करकर 
भर्मवाकक््य-पु. रहस्य, [ आवाज. 
मर्मान्तक-वि. ममंभेदी. 
मर्मी-वि. तत्त्वज्ञ, म्मज्ञ. 
सर्थ्यादा-स्त्री. सीमा, तीर, तट, नियम, 

शिष्टाचार, करार, सदाचार, धर्म. 
सलंग-पु. मुसलमान साधु. 
मलू-वि. घाणेरडा, लोभी, नास्तिक. -पु. 

घाण, गाछ, गंज, विष्ठा, मूत्र, घाम 
इ. देहमल, अशुद्धता, पाप, कापूर, 

मलऊन-वि. निद्य, शापित. [समुद्रफेस- 
मलक-पु. देवदूत- 
मलका-स्त्री. महाराणी.-पु. प्रतिभा,दक्षता. 
सलखस-पु.. मरूखांब,. मलखांबाचा 

हि. में. को ...२८ 

- डे +- मलिक 

व्यायाम. [ संयुक्त प्रांतांतील रजपघुत- 
सलखाना-पु.मुसलमानाचेंहिदूझ्नाछेलेपदिचम 
सलगजा-वि. घाणेरडा, मंद. पीठ 

लावून तत्ठलेलें बांग्या्चें तुकडे. 
मलगिरी-पु. तपकिरी रंग. 
मलग़़ोबा-पु. मत्ठ, पू, केरकचरा,दहीं घालून 
मलजूस-वि. आवश्यक. [शिजविलेली डाल. 
मलना-क्रि. स. धांसणें, रगडणें, चोछणें, 

चुरगढ्णें, दाबणें. [विचन- 
मलफूज-पु. महात्म्याचें किवा धर्मंगुरूचें 
सलूबा-पु. इमारत पडल्यावर सांचलेल्या 

, दगड,विटा,चुना इ. चा ढीग,केरकचरा- 
मलबाना-क्रि. स. चोकछून घेणें, चाछविणें- 
मलबस-पु. पोशाख. -वि. पोशाख केलेला. 
सलमलाना-क्रि. स. वारंवार, स्पर्श करणें, 

पस्तावणें, वारंवार उचडणें व झांकणें. 
सलसास-पु. अधिकमास. [पांढरें चंदन. 
मलय-पु. बाग, नंदतवन, मलबार प्रांत, 
मलहम-पु. मलभ. 
सलाई-स्त्री. दुधावरील साय, सार, तत्त्व, 

“स्त्री. चोल्ण्याची क्रिया किवा मजूरी. 
सलाकर-पु. घाणीचा ढीग. 
मलाका-स्त्री. कामुक स्त्री, दूती, हत्तीण. 
सलान,म्लान-वि. म्लान, उदास. 
सलासत-स्त्री. झिडकारणें, धृडकावणें, 
मलार-पु. मल्हार राग. [घाण, दूषित अंद्. 
मलार कीं सूझना-विनोदाची लहर थेणें. 
मलार गाना-आनंदानें बोलणें. 
मलालू-पु. दु:ख, उद्विग्नता, उदासीनता- 
मसलाह-पु. धीवर, नावाडी. 
मलाहत-स्त्री. सांवक्ेपणा, वेह्यावरील 
मलिद-पु. भुंगा. [ आभा, कांति, 
मलिक-पु. अधिपति, राजा- 



अशिंक््छ 

सक्तिच्छ-वि. नीच, मांस भक्षक, म्लेंच्छ. 
सलित-वि, अशुद्ध, वाईट, घाणेरडा, दूषित, 

काछे, निस्तेज.-पु. कृष्ण पक्ष, मक्कट 
वस्त्र, प्राय, दोष, ताक, टाकणखार. 

मलिनमुख--वि. दुष्ट, क्र.-पु. अग्नि, 
सलिनांबु-पु. शाई. [ पिशाच, प्रेत, वानर. 
सलितास्य-वि. नीच निर्देय. 
महिना, मलिनी-स्त्री. रजस्वला 
सलिताना-क्रि. स. मह्तणें. 
मलिया-स्त्री. लहान मात्ठ, आंवक्त तोंडा्े 
भलियामेट-पु. धूल्घाण. [ मडकें, फेरा- 
मलीदा-पु. मऊ लोकरीचें कापड, चुरमा. 
सलूर-वि. दु:खी, खिन्न, आजारी, थकलेला 
म्लूया-स्त्री. मडकें. ..[ प्रबल इच्छा. 
सलोछा-पु. मनोव्यथा, दुःख, आतुरता, 
अखरोले आना या खाना-दुःख वाटणें, दुःख 

साहणें. 
मल्ल-वि. बलवान, उत्कृष्ट.-पु. पैलवान, 

पेला, गाल, कपाछाची करटी, ब्रात्य 
क्षत्रिय व क्षत्रियांची संतति, मत्स्य.- 
वि. स्त्री.-स्त्री. मोगरी, उठणें. 

मल्लाह-पु. नावाडी, कोढी- 
सल्लू-पु. वानर. 
भल्हारना-क्रि. स. मोंजारणें, छाड करणें. 
मवक्किल-पु. अशील. [ पगार वमैरे. 
मथबाजिब-पु. ठराविक वेढ्ठीं मिछ॒णा री वस्तु, 
मवाज़ी-वि. सवे, प्रायः, बरोबर.-पु. जोड. 
सवाद-पु.--पू, घाण. 
सवास-पु.-आश्रयस्थान, किल्ला- 
सवास करना-निवास करणें. 
मर्बोसी-स्त्री. लहान किल्ला.-पु. किल्ले- 
भवेज्ी--पु. गुरेंढोरें. [दार, पुढारी. 
स्वेशीखाना-पु. गोंठा- 

> ४३४ -- 

सशक-पु. मच्छर, डांस, मस, पसख्ाले/ 
गांधीलमाशी, बारीक पुरक्क. 

महक हरी-स्त्री. मच्छरदाणी. 
मशकक््क्रत-स्त्री. परिश्रम, सक्त मजुरी- 
मशराला-पु. विनोद, मनरंजन. 
सहागूल-वि. कार्य, मग्न, व्यग्र. 
मशरफ-पु. मानाचें स्थान. 
सदारिक़-पु. पूववेदिशा. 
सहशरू-पु. एका जातीचें कापड. 
मसहरूफ-वि. कार्यख्यग्र. 
सशवरत, मशविरा-पु. सल्ला, कारस्थान- 
मंशहरी-स्त्री. मच्छरदाणी. 
महाहूर-वि. प्रसिद्ध. 
सशीर-पु. सललागार, संकेत करणारा, 
सइक-पु. अभ्यास. [राजाचा मंत्री. 
सइक्र-वि. कृतज्ञ, आभारी. 
मश्याक-वि. कुशल, अभ्यस्त. [ जटामांसी- 

सपि-स्त्री. शाई, काजल, सुरमा, घाण, 
सष्ट-वि. मुका, उदासीन, संस्कारशून्य, 

मौन राहणारा. 
सण्द धरना या रहना-गप्प राहणें. 
मस-स्त्री. शाई, मिसरूड. 
सस भींजना-मिसरूड फूटणें. .[क्रिया. 
मसक-पु. डांस--स्त्री. परवाल, फाटण्याची 
मसकना-क्रि. अ. टरकणें, फाटणें.-क्रि. स. 
मसकरा-पु. चेष्टेखोर. [टरकावणें, फाडणें. 
मसकला-पु. धार लावण्याचें चाक, धार 
मसकली-स्त्री, पाहा 'मसकूला.” [ लावणें. 

ससका-पु. लोणी, ताजे तृप, दह्याचें 
पाणी, भिस्सी. 

ससकीन-वि. गरीब, सज्जन,दरिद्री, भोदा, 
ससखछरा-पु. थट्टेखोर, विनोदी. [सुशीरू: 
ससखरापन-पु. थट्टामस्करी- 



अखलरी 

मसखरी-स्त्री. थट्टा मस्करी. 
ससजिद-स्त्री. मशीद. 
ससदर-पु. मूछ, क्रियापदाचा धातु. 
मसनव-स्त्री. लोड, बेठकीची गादी. 
ससना-क्ि. स. चोकणें, चुरगाछणें. 
ससनूअ-पु. कौशल्यानें बनविलेली वस्तु. 
ससनूई-वि. नकली, कृत्रिम. 
ससमुंब-वि. धकाधकी- 
संसरफ-पु. उपयोग, खर्चाची बाब. 
मसरूका-वि. चोरलेलें. 

मसरूफ-वि. कार्मांत गढलेला, खचिलेला. 
मसरूर-वि. प्रसन्न. 
मसरू-स्त्री. म्हृण, दृष्टांत- 

मसलख-पु. कत्तलखाना. 
मसलन्-वि. उदाहरणार्थ. 
ससलूना-क्रि. स. चुरगढणें, दाबणें, तिबणें, 
मसलहत-स्त्री. गुप्त मसलत. 
ससलहतन-अ. विशेष उद्देशानें. 
मसला-पु. म्हण, विचारणीय विषय. 
ससविदा-पु. मसुदा, कच्चा खर्डा, उपाय, 

युक्ति. [पहलंग. 
मसहूरी-स्त्री. मच्छरदाणी, मच्छरदाणीचा 
ससा-पु. मस, मूलठव्याधीचा मांसाचा गोछा, 
मसाइब-पु. मुसीबत चें अ. वचन. [डांस. 
संसान-पु. स्मशान, भूत पिशाक््च आदि, 

रणभूमि. [सिद्धी करणें. 
ससान जगाना-स्मशानांत बसून मंत्र- 
मसाना-पु. मूत्राशय, स्मशान- 
ससानिया-पु. डोम, स्मशानवासी: 

ससानी-स्त्री. पिल्माचिती, डाकीण. 
मसाफ-पु. युद्ध, रणक्षेत्र. 
ससाफत-स्त्री. अंतर, श्रम. 

मसास-पु. कातडीवरील छिद्र, रोम. 

न्न्डँ डे प् गम मच्यता 

ससायल-पु. प्रश्न, समस्या. . 
मसालहत-स्त्री. आपसांत तह करणें, मैत्री. 
मसाला-यपु. सांघन सामुग्री, मसाला, 

चांगल्या गोष्टी, दारूकाम, तेल: 
मसाहत-स्त्री. जमीन, मापणी, माप. 
सासि, भसी-स्त्री. पाहा “मषि.' 
मसिलिदू-पु. काजछावें गालबोट. 
ससियाना-क्रि. अ. पूर्ण होणें, भरून जाणें, 
ससिहर-वि. काछोखी छागलेला.-स्त्री. 
ससीत, मसीद-स्त्री. मशीद... [मशालू. 
मससीना-स्त्री. अछशी, मका. 
मसीह-हा-पु. तारक, येश् र्रिस्त, मित्र, 

दूरच्या देशांत भ्रमण केलेला. 
मसीहाई-स्त्री. मसीहाचें पद किवा कार्य, 

मसीहा प्रमाणें केलेलीं कामें, प्रेमी- 
मसू-स्त्री. अडचण. सस्त्रीचा प्रेमल्पणा. 
मसू् कर के-मोठथा कष्टानें. 
भसूड़ा-पु.. हिरडी. 
मसूर-स्त्री. मसुरीची डातल्ड. 
मससूरिका-स्त्री. देवी (रोग). 
मसूस, मसूसन-स्त्री. मानसिक व्यथा. 
ससू (सो )सना-क्रि. अ. मनोवेग आव- 

रणें, कुढणें, मुरगव्ठणें, पिलणें. 
मसौदा-पु. मसुदा, कच्चे टिपण, उपाय, 
मसोदेबाज-पु. युक्तिबाज- 
मस्कन-पु. घर. 
मस्खरा-पु. थट्टेखोर. 
मस्त-वि. मदोन््मत्त, नेहमीं आनंदी राह- 

णारा, तरुण, अत्यंत आनंदित- 
मस्तगी-स्त्री. एक डिक. 
सस्तक-पु. डोकें, मेंदू, शेंडा, शिखर. 
मस्ताना-अ. उन्मत्तासारखा--क्रि, अ. 

उन्मच होणें. 



मस्तिष्क 

मस्तिष्क-पु. मेंदू, डोकें..... 

->४३६- 

सहबूब-पु. प्रियकर. 
मस्तूर-वि. गुप्त, लिहिलेलें उल्लेखिलेलें. | महमंत-वि. मदोन््मत्त. 
मह्सुरात-स्त्री. स्त्रिया, सभ्य स्रिया 
मस्तूछ-पु. डोलकाठी 
महें, महेई-अ. मध्यें.--वि. महान. 
महेँँगा-वि. महाग 
महेँगी-स्त्री. महागाई, दुष्कात् 
सहक-स्त्री. सुवास, सुगंध 
महकना-कि. अ. सुवास येणें. 
सहफमा-पु. विभाग. 
सहफान-स्त्री. वास. 
महकीला-वि. सुगंधित. 
महकूम-वि. आधीन, आश्रित. 
महूज-वि. निव्वल्ल, शुद्ध.-स्त्री. अ. फक्त. 
महज क़ेद-स्त्री. साधी शिक्षा: 
सहजर-पु. सूचनापत्र (नोटीस). 
महत्-वि. अधिकता, मोठा, महान.- 

पु.-अम्ह, मोठेषणा, राज्य.-अ. अत्यंत. 
महता-पु. गांवचा मुख्य, मुनशी.-स्त्री. 

अभिमान. चचिबुतरा. 
महताब-पु. चंद्र. -स्त्री. चांदणें, बार्गेतील 
महताबी-स्त्री. बार्गेतील चबुतरा, एक 
महतारी-स्त्री. आई. [प्रकारचें दारूकाम 
महती-्त्री. तारदाच्या वीणेचें नांव,महत्त्व. 
मह॒वृद-वि. मर्यादित, व्याख्या केलेला. 
महन-पु. नाश, मंथन, कलह, एक 

अस्त्र.-वि. नाश करणारा 
महना-क्रि. स. घुसकणें, नष्ट करणें, 

फिरून लावणें, एक 
काम पुष्कक्दां करणें.-पु. रवी. [सभा. 

महफिल-स्त्री. गाण्याची बेठक, उत्सव, 
महफुज-स्त्री. राखून ठेवलेला, निगा ठेव- 
सहुबस-पु. तुरुंग. [ छेला. 

महमह-अ. सुगंधपूर्वक. 
महमहा-वि. सुगंधित- 
महमहाना-क्रि. अ. सुवास येणें. 
महमा-स्त्री. महिमा. 
महमेज-स्त्री. जोड्याचा नाल. 

महर-पु. जमीनदाराकरितां आदरसूचक 
शब्द, एक प्रकारचा पक्षी, सरदार,भोई. 

महरम-पु. जिवरच कंठदच मित्र, जनानखा- 
न््यांत जाण्याची परवानगी असलेले 
विशिष्ट नातरूग, स्नेही, जवछचा नात- 
लग, ज्याचें बरोबर लग्नसंबंध होऊं 
शकत नाहीं, गौप्प जाणणारा. -्त्री. 
स्त्रियांच्या चोढीचा छातीजवछचा भाग. 

महरा-पु. भोई, सरदार, पुढारी. 
सहराना-पु. भोई लोकांची राहण्याची 
महराब-स्त्री. महिराप जागा 
महरि-स्त्री. स्त्रियांकरितां आदरसूचक शब्द 

(ब्रजभाषा ), मालकीण, गवव्छण पक्षी 
सहरी,सहरू-स्त्री. मोलकरीण, कुत्ठंबीण, 
सहरूस-वि. वंचित, दुर्देवी. [ कुलीन स्त्री. 
सहरेटा-पु. श्रीकृष्ण. 
महरेटी-स्त्री. राधा. [खाना, वाडा, संधि. 
महल-पु. महाल, अंतःपुर, मोठा दिवाण- 
महलसरा-स्त्री. अंत:पुर, जनानखाना. 
महली-पु. अंत:पुरांतील चौकीदार. 
महल्ला-पु. पेठ, गंज, मोहल्ला. 
महशर-पु. प्रलयकालचा दिवस. 
महसूछ-पु. महसूल, सारा, भाड़ें. 

सहसुस-वि. ज्ञात,अनुभवास आलेला.|[गोष्टी. 
महसूसात-स्त्री. अनुभवानें जाणावयाच्या 
सहा-वि. श्रेष्ठ, मोठें (समासांत जसें- 
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महाराज-श्रेष्ठ राजा इ.) 
पहाई-स्त्री. घृसक्रण्याचें काम किवा मजुरी 
महागद-पु. महारोग. [साथु, भला माणूस 
महाजन-पु. श्रीमंत, सावकार, वाणी, 
महाजनी-स्त्री. सावकारी वह्था लिहि- 

प्याची विशिष्ट लिपि. 
महातम-पु. पाहा “महात्म्य-. 
महादेव-पु. शंकर. 
महान-वि. श्रेष्ठ, मोठा. 
महानिद्रा-स्त्री. मृत्यु. 
महानिशा-स्त्री. मध्यरात्र, कल्पांताची रात्र. 
5. स्का . राजमार्ग, मृत्यु, वाट, बदरी 

बरी यात्रा ड 
महापातक-पु. ब्रह्महत्या, गुरुपत्नीगमन, 

मद्यपान, चोरी, व हीं पापें करणायाशञीं 
संगत 

महापात्र-पु. अंत्यविधि चालविणारा किवा 
त्यानिमित्त दान घेणारा ब्राह्मण, 
श्रेष्ठ ब्राह्मण 

महाप्रभु-पु. इंद्र, शंकर, विष्णु, तपस्वी. 
महाप्रस्थान-पु. मरणें, मरण्याची दीक्षा 

घेऊन उत्तरेस हिमालयाकडे जाणें 
महाप्राण-पु. जोराचा उच्चार, जोरानें 

उच्चारण्याचे वर्ण (ख,घ,छ,झ,ठ,ढ,थ 
घ,फ,भ,श,ष,स,ह ), डोमकावढा. 

महाबत-पु. भय, भीत्ति. [घोडा, इ. चें.) 
महामांस-पु. नरमांस, पशुमांस (गाय, हत्ती, 
महासारी-स्त्री. पटकी, रोगाची सांथ, 
महासोह-पु. भोगेच्छा.  [ महाकाली. 
महाय-वि. मोठें, फार. 
महारत-त्त्री. निपुणता, अभ्यास. 
महाराज-पु. फार मोठा राजा, ब्राह्मण, 

' शुरु इ. चें संबोधन. 

महुजा 

महाराष्ट्र-पु. दक्षिण भारतांतील. एक 
प्रसिद्ध भाग, फार मोठे राष्ट्र. 

महार्घ-वि. बहुमूल्य, महाग. ., [ गठ. 
महाल-पु. पेठ, गंज, भाग, हिस्सा, गांवांचा 
सहाक्ट-स्त्री. पौष माघांत पडणारा पाऊस, 

हिवाल्लधांत पडणारा पाऊस. 
महावत-पु. माहुत. [ लावतात तो रंग. 
महावर-पु. सुवासिनी स्त्रिया पायांना 
महावरी-पु. लाल रंग्राची गोली. 
महाशय-पु. महाराज, महात्मा. 
महि-स्त्री. पृथ्वी. -पु. महिमा. 
महिदेव-पु. ब्राह्मण. 
महिपाल-पु. राजा. 
महिमा-स्त्री. महत्त्व, प्रभाव, अष्टसिद्धीं 

पैकीं एक, रूप, अश्वमेधांतीक उखी- 
सारखें सुवर्णाचें वरुणाचें पात्र. 

महिया-अ. आंत. 
महियाउर-पु. ताकांत शिजविलेला भात. 
महिला-स्त्री. स्त्री, उन्मत्त स्त्री, सभ्य स्त्री, 

वांद्याटी, सुगंधी रेणुक बीज. [ राक्षस. 
महिष-पु. रेडा, अभिषिक्त राजा, महिष 
महिषी-स्त्री. म्हेस, पट्टराणी, राणी, मादी, 

दासी, व्यभिचारिणी पतिच्या व्यभिचा- 
राचें घन, सैरंघ्री. . [राज्य, प्रांत. 

मही-स्त्री. पृथ्वी, जमीन (दगड, विटा इ. ), 
महीन-वि. शिरप्िरीत, सूक्ष्म, नाजूक. 
महीना-पु. महिला, मासिक पगार, वेतन, 

मासिक धर्म (स्त्रियांचा). 
सहीप, महीपति-पु. राजा, जमीनदार. 
महीसुर-पु. ब्राह्मण. 
महुँ-अ. आंत, मध्यें. 
महुअर-पु. पुंगी, जादुगाराचा मंत्र, 
महुआ-पु. मोहाचें झाड. 



महुबर 

मसहुवीर-स्त्री. पुंगी. 
सहूख-पु. ज्येष्ठीमध, मोहाचें झाड. 
महूरत-पु. मुह॒ते. ४ 
महर-पु. भांडण, मठठा. [मठठा. 
महेरा-पु. एक प्रकारचा खाद्य पदार्थ, 
महेरी-स्त्री. उकडलेलीं ज्वारी.-वि. अडच- 
महेस-पु. शंकर, ईद्वर. [णींत टाकणारा- 
महोगनी-पु. एक मजबूत लाकूड. 
महोच्छव-पु. महोत्सव. 
सहोदय-पु. महाराज, आधिपत्य, स्वर्ग 

स्वासी, कान्यकुब्ज देश. 
महोला-पु.. बहाणा, फसवर्णूक. 
सो-स्त्री. आई. -अ. मध्यें. 
मोखना(-क्रि. अ. रागावणें, मनाला लागणें. 
सोखी-स्त्री. माशी. [क्रिया, आवश्यकता. 
मोग-स्त्री. भांग (केंसांतील), मागण्याची 
भोग कोख से सुखी रहना-सोभाग्य व 

पोरेंबालें यांसह सुखी असणें. 
सोग पट्टी करना-वेणी फणी करणें. 
सोग भरो रहना-सौभाग्यवती असणें. 
भसोगटीफा-पु. बिंदी. 
भोगन-पु. मागणी, भिकारी. 
सोराना-क्रि. स. मागणें, याचना 

इच्छा पुरी करण्यास सांगणें. 
सोगने-अ. भीक भागावयास. 
सोश्वना-क्रि. अ. प्रारंभ होणें, प्रसिद्ध होणें. 
सोचा-पु. पछंग, खाट, माचण, लहान पाट. 
सोजना-क्रि. स. घासणें, मांजा (पतंगाच्या 

दोराला लावायचा) करणें.-क्रि. अ. 
अभ्यास करणें. 

समोजर-स्त्री. हाडांचा सांपछा. 
मोजा-पु. पहिल्या पावसाचा फेंस (हा 

माद्यांगा मादक असतो). 

करणें, 

> ४३८ +- मोह, साहा, महि-ही 

भोप्न-अ. आंत, मध्यें--पु. अंतर, फरक. 
मेंज्ना-पु. नदीत बनलेलें बेट, पगडीचा 

शिरपेच, लग्मांत वधूवरांना नेसव- 
तात तीं पिवढ्ीं वस्त्रें, वुक्षाचें खोड. 

मोशिल-अ. मधील. 
मोझी-पु. नावाडी, मध्यस्थ (भांडण 
सोट-पु. माठ, सज्जा. [मिट्विणारा) . 
मोठ-पु. माठ, मडकें. 
मोड़-पु. भाताची पेज, खत्ड. 
मोड़ना-क्रि. स. मर्देन करणें, चोढ्णें, 

लिपणें, रचणें, सजविणें, कणसांतून 
दाणे काढणें, माजविणें, गडबड करणें, 

मोड़नी-स्त्री. कांठ, गोठ.... [तिंबणें. 
सांडब-पु. मांडव, मंडप. 

मांडवी-स्त्री. भरताची पत्नि, जनक 
राजाच्या भावादी मुलसी. 

सोडा-पु. लग्नमंडप, परोठा,मांडा (पक्वान्न), 
मोड़ी-स्त्री. पेज, खत्ह. [मोतिबिदु. 
सोड्चो-पु. पाहुणें उतरण्याची जागा, 

लग्तमंडप, देव प्रतिष्ठेची जागा. 
मोत-वि. मस्त, हतप्रभ, वेडा, पराजित. 
मोतना-क्रि. अ. उन्मत्त होणें. 
सोता-वि. मदोन््मत्त. 
मोद-स्त्री. गृहा, गुंफा.-वि. निस्तेज,उदास, 

तुलनेंत हलूका, कमी प्रतीचा, पराजित, 
सोदभी-स्त्री. रोग, आजार. [पराभूत. 
सोदा-वि. थकलेला, भागलेला, उरला- 

सुरला, आजारी: 
मोपना-फक्रि. अ. निशेत चूर होणें. 
भोथें-अ. जांत. 
सोस,मोसु-पु. मांस. 
मोह, साहा, सोहि-हीं-अ. आंत, मध्यें. 



सान्सबं-आम्ही (उद्द में) 

मास. आम्हों (उद्दूमें)-स्त्री. माता, 
लक्ष्मी,प्रकाश.-अ. नाहींतर,शाप, निदा, 
पु.-जल,रस, (उपसर्गातह्था अथवा त्या 
जसें-माबाद हयानंतर इ.). 

साइ-स्त्री. आई, वृद्ध स्त्रीकरितां संबोधन. 
साइ का रूल-शूर वीर, उदार मनाची 
साइका-पु. माहेर. [ व्यक्ति. 
साई-स्त्री. पाहा माह. 

सा उललहम-पु. मासांचा रस्सा. 
साकयल-अ. या आधों. 
माकरू-वि. उचित, योग्य, लायक, उत्तम, 

उत्कृष्ट, प्रतिपक्षाची गोष्ट कबूल केलेला . 
साकूस-वि. उलटें, उपडें, विपरीत. 
माख-पु. अप्रसन्नता, नाखुशी, घमेंड, 

पस्तावा, स्वतःचा दोष क्षांकर्णे 
साख मातना-फुरगटणें. 
साखन-पु. लोणी, मसका. [ चोरणारा. 
साखन चोर-पु. कृष्ण. -वि. लोणी 
साखना-क्रि. अ. नाराज होणें, क्रोध 
साखी-स्त्री. माशी, एक घातु. [ करणें. 
माखज-वि. दोषी, आरोपी 
साखलिया-पु. वेड.. [ देशचा राहणारा. 
साग्रध-पु.. भाट, जरासंध.--वि. मगध- 
भसाध-पु. माघ महिना, कुंद (फूल) 

संस्कृत भाषेचा एक प्रसिद्ध कवि, या 
कवीचा काव्य ग्रंथ 

साधच-पु. माचा, रस्ता. 
साचना-क्रि. अ. माजविणें, गडबड करणें, 
साचल-वि. हट्टी, स्वच्छंदी. [चालू करणें 
माचा-पु. बसावयास केलेलें खाटलें. 
साची-स्त्ी. लहान खारटऊें. 
अक्छ-पु. मासा. 
समाछर-पु. मच्छर, मास. 

ज्-ड३९.- 

साछी-स्त्री. माशी, मासा 
माजरत-स्त्री. बहाणा, ढोंग 
साजरा-पु. घटना, गोष्ट, स्थिति 
साजिद-वि. पूज्य, माय 
साजिया-अ. या आधों, पूर्वी, [कारू- 
माज्ञी-वि. माजी (गतकालीन ) .-पु. भूव- 
साजून-स्त्री. एक गोड ओऔषधी चाटण. 
माजफल-स्त्री. मायफठ. [योगी, असमर्थ. 
माज्र-वि. आक्षेपाहं, कुचकामाचा, निरुप- 
साजूल-वि. निकामी केलेला, पदश्मष्ट. 
माझ-पु. मध्य. 
माझी-पु. नावाडी. [ मडकें . 
माठ-पु. रंग तयार करण्याचें मडकें, मोठें 
मॉटा-पु. चांचड, तांबंडा मुंगछा. [ घूल्. 
माटी-स्त्री. माती, शव, शरीर, पृथ्वी 
माड़ना-क्रि. अ. साजविणें, गड़बड़ करणें 

चाल करणें, सुरू करणें.--क्रि. स. भूष- 
विणें, धारण करणें, आदर करणें 

माढ़ा-पु. माडी. [ चुरगाछणें, फिरविणें. 
माढ़ी-स्त्री. मठ, झोपडी, लहान घर. 
मात-स्त्री. आई, पराजय.- 
मात करना-पराजय करणें, हरविणें: 
मातखाना-होना-पराजय होणें, हरणें. 
मातबिल-वि. ज्ञांत, समजूतदार. 
सातबर-वि. विश्वासास पात्र, सच्चा. 
सातबरी-स्त्री. विद्ववासूपणा 
मातम-पु.मृत्युशोक, (कोणी मेलें असतां) 

धाय मोकलन रडणें 
मातसदारी-स्त्री. शोक करणें. 
सातस पुरसी-स्त्री. मृतकाच्या आप्ता- 

बदल समवेदना प्रगट करणें. 
सातमी-वि. क्षोक सूचक, शोक करणें. 
मातलि-पु. इंद्राचा सारथी. 



सातहत 

मातहत-वि. अधीन, हाताखालचा. 
माता-स्त्री. आई, देवी, वडील स्त्री, 

गाय, भूमि, लक्ष्मी, योगिनी, जन्मभूमि, 
कोरफड, देवमाता.-वि. उन्मत्त. 

माती-स्त्री. साजलेली, वेडी. 
सातु-स्त्री. आई. 
मते-पु. उन्मत्त, वेडे, माजलेले. 
भात-स्त्री. पाहा माता 
सात्र-अ. केवक, साकल्य, सर्व, फक्त, 

एकक्षण, तत्क्षीच (समासांती ). 

परत्ञा-स्त्री. माप, परिमाण, प्रमाण, इयत्ता, 
मर्यादा, लहान, सूक्ष्मभाग, अंश, भाग, 
गणती, महत्व, चीजवस्त, द्रव्य, इंद्रि- 
थांचे विषय, पदार्थ, रूपांतर, विकार, 
बुद्धि, कर्णभभूषण, रहस्वस्व॒रोच्चारण, 
काल, ऐ इ. अक्षरावरची मात्रा, वृत्त, 
इंद्रियवृत्ति. 

भाध-पु. डोकें, घृसछणें, नाश, वध, रस्ता. 
साथा-पु. शिर, डोकें, वस्तूचा बरचा भाग, 

रेशमी कापड. 
साथा ठतकना-कुशंका येणें, डोकें उठणें. 
प्षाथा पच्ची करना-डोकेंफोड करणें. 

साथे चढ़ाना या धरना-शिरोधारय मानणें, 
सादर स्वीकार करणें. [| बांषणें. 

साथे पटकना-फार प्रयत्न करणें, गढ्टीं 
साथेपर चढ़ाना-छोक्यावर बसविणें 

स्वीकार करणें. [ पडणें, 
साथपर बल पड़ना-कपाछाला आंठया 
साथे छेना-वरोबरीला बसविणें, स्वीकार 
भसाथे-अ, शिरावर, भरंवशावर. [करणें. 
भादक-वि. नशा उत्पन्न करणारा. -यु. 

ह ९2000 -वि. मादक झिगविणें, 
दविणें, लवंग, गेह्ठा. 

नन्हे हैँ 0. ० साजना 

समादर-स्त्री. आई, जनती. [नग्न 

मादरजाद-वि. जन्मतः, उपजत, सहोदर, 

मादरी-वि. मातेसंबंधी. 

मावरी जबान-मातृभाषा. [ (पशु, पक्षी) - 

सादा-स्त्री. मादी, स्त्री जातीचा प्राणी 

मादूम-वि. नष्ट, अस्तित्वहीन, 

सादह्दा-पु. तथ्य, योग्यता, पृ. 

मादह्दी-वि. स्वाभाविक, तात्विक, 

माधव-पु. श्रीकृष्ण, विष्णु, वैशाख 
महिना, वसंत ऋतु, एक वृत्त. -वि. 
मधाचें, गोड, मधुकुलोत्पन्न (यादव), 
वसंत ऋतुंतील. 

माधुरई-स्त्री. माधुये. विणी. 

माधुरी-स्त्री. शोभा, मद्य, गोडी, मध- 

साधुर्य-पु. प्रेम, सौंदर्य, गोडी. -वि. मधुर 
बोलणारा. 

साध्षैया-पु. पाहा माधव [ साधन. 

माध्यम-वि._ मधला.-पु. कार्यसिद्धीचें 

सान-पु. आदर, अभिमान, सत्कार, माप, 

परिणाम, सामर्थ्य, क्रीच, मत, ग्रह, 

सान सथना-गर्वपरिहार करणें. [ मोजणें. 

मान सनाता-समजूत काढणें. 
मानअ-पु. मनाई, हरकत, अड्थक्रा 

आणणारा मनुष्य: [ मिस्त्री. 
मानकच्यू-पु. कासात्यू (अछू), सालम 
सानचित्र-पु. रूपरेषा, आराखडा, नकाशा. 

सानता-स्त्री. तवस- 
सानवंड-पु. माप, राजचिन्ह, पाठीचा कणा, 
सानना-क्ि. स. स्वीकारणें, मंजूर करणें, 

मान देणें, आदर करणें, श्रद्धा किया 
विश्वास ठेवणें, नवस करणें, लक्षांत 
घेणें, समजावन घेणें, प्रमाणभूत मानशें. 
-क्रि. अ. स्वीकारणें, कल्पना करणें, 



माननोय 

समजणें, सार्गावर आणपें. 
सानतीय-वि. पूज्य, वंच्य, सन्मान्य, श्रेष्ठ, 

आमदार (विधिमंडल्ड) . 
सानभंदिर-पु., वेघशाक्ता, जेथें मनुष्य 

रागावून जाऊन रहातो तें ठिकाण. 
मानमनोती-स्त्री.. मनधरणी, विनवणी, 

नवस. [ माणसातें. 
सानव-पु. मनुष्य, मुलगा.-वि. मनुचें, 
मानवी-स्त्री. स्त्री, मनुकत्या.-वि. मनु- 

ष्यासंबंधी. 
मानस-वि. मनाचें, मनापासून, उत्पन्न 

झालेलें, काल्पनिक, गर्भित.-पु. मन, 
मानस सरोवर, कामदेव, संकल्प 
विकल्प, मनुष्य, दृत.--अ. मनानें. 

समानसमूल-स्त्री._ मानस सरोवरांतून 
निधालेली शरयू नदी. 

मानसिक-वि. मनासंबंधी, काल्पनिक. 
मानहुँ-अ. समजा, कल्पना करा, जणुं. 
सानिद-वि. समान, तुल्य. 
सानिक-पु. माणिक. 
मानिक चंदी-स्त्री. लहान सुपारी. 
सानिकरेत-स्त्री. दागिना साफ करण्याचा 

माणकाचा चूरा. 
सानिनी-वि. गविष्ठ, नाखुष, रुष्ट.- 

स्त्री. नायकाचे दोष पाहुन त्यावर 
रागावलेली नायिका. 

मानी-स्त्री. अर्थ, अभिप्राय, हेतु.-वि. 
गविष्ठ, सन््मानित.-पु. नशिकेकड्न 
अपमान झाल्यामुद्ें रागावलेला नायक. 

सानुष-ख-स-पु. लौकिक व्यवहार, प्रयत्न, 
मनुष्य, मनुष्यत्व .-वि. मनुष्यासंबंधीं.-- 

सानो-अ. जणुं, जसें. _-पु. मनुष्य. 
सान्य-वि. भानतीय, पूज्य, कबूल. 

> डडं१ मायाषति 

साल्यता-स्त्री. मान, योग्यता, कबूली? 
भाप-स्त्री. साप, मॉपण्याची क्रिया. प्ित. 
सापन-पु. मोजर्णे, गणती, तागडी. 
सापना-क्रि. स. मापणें.-क्रि. अ. मस्त होणें 
माफ-वि. क्षमा केलेलें. 

माफिक-वि. अनुसार, प्रमाणें, अनुकूल, 
साफिकत-स्त्री. अनुकूलता, मैत्री. [योग्य, 
माफ़ी-स्त्री. क्षमा, माफी, जमीन महसूल 

माफ असलेली जमीन. [लेला मालक. 
साफ़ीदार-पु. जमीन महसूल माफ अस- 
मसाबका-वि. शिल्लक राहिलेलें. 
माबाद-वि. मागून येणारा. 
माबद-पु. ईश्वर. 
माबेन-अ. मध्यें. [विवादात्मक विषय. 
मसामलत-ति-स्त्री. व्यावहारिक गोष्ट, 

मामलरा-पु. व्यवसाय, परस्पर व्यवहार, 
भानगड, भांडण, मुकदमा. [ करीण. 

सामा-स्त्री. आई, म्हातारी बाई, मोल- 
सामागरी-स्त्री. दासीचें काम. 
मामूर-वि. भरलेलें, परिपूर्ण. 
मामूल-पु. पद्धत, रीत. 
मामूली-बि. सामान्य, किरकोक्. 
माय-स्त्री. माता, आदरणीय स्त्री, लक्ष्मी, 

धन, भ्रम, कपट, निसर्ग, जादू, दुर्गा, 
कृपा, ममत्व.-अ. आंत, सप्तमीचा 

भायका-पु. माहेर. [ प्रत्यय. 
सायन-पु. व्याहीभोजन. 
सायल-वि. प्रवृत्त, मिश्चित- 
सायह-स्त्री. घन. 

साया-स्त्री. ईद्वराची शक्ति, कपट, 
जादू, धन, लक्ष्मी, श्रम, निसर्े, दुर्गा, 
गौतम बुद्धाची माता, राक्षसाची कन्या, 

सायापति-पु. ईइवर. [आई, ममत्व, कृपा: 



सापावी 

आयावी-पु. कपटी, जादूगार, एक राक्षस: 

साथिक-वि. मायेपासून उत्पन्न झालेला, 
सायी-स्त्री. मायेचा स्वामी, आई. [खिटा. 
मायूब-वि. उणेपणा असलेला, वाईट, 
मायूस-वि. निराश. [ निद्य. 
सार--पु. सर्प, वध, हिंसा, विध्न, विरोध, 

कामदेव, विष, धोत्रा, कामविकार, 
सैतान.-स्त्री. लक्ष, आघात, माछ, खूण, 
मारपीट. -अ. अत्यंत. [ चिन्ह, खूण. 

मारका-पु. युद्धक्षेत्र, महत्त्वाची घटना, 
मारकाट-स्त्री. मारामारी, लढाई. 
भारकीन-पु. एक कोरें व जाड कापड. 
मारग-पु. मार्ग, रस्ता, धर्म पंथ. 
सारग लगना-चालूं लागणें. 
सारगन-पु. भिकारी, बाण. 
समारजन,मार्जन-पु. स्वच्छता. 
मारतोलू-पु. मोठा हातोडा. 
भारना-क्रि. स. मारणें, हत्या करणें, 

त्रास देणें, चीत करणें, हत्यार चालविणें, 
संयम करणें, नाश करणें, गुप्त ठेवणें, 
चालविणें, धातूचें भस्म करणें, जिकणें, 
निजिव करणें, प्रभाव कमी करें, देणें. 

सार राना-लुटून आणणें. 
मार भगाना-पत्वून लछावणें. 
मार बेठना या लेना-अपहार करणें,जिकरणें. 
भारपेंच-पु. धृतंपणा. [त्मिक ज्ञान, साधन, 
मारफत-अ. द्वारा. -स्त्री. ओछख, आध्या- 
सारव-पु. मालव देश.-क्रि. ओरड् नकोस. 
सारा-वि. गांजलेला. 
सारासमारा फिरना-वणवण फिरणें. 
सारामार-अ. अत्यंत घाईनें, अतित्वरेनें. 
भमारिफत-स्त्री. आध्यात्मिक ज्ञान, ओछख. 
मभारी-स्त्री. पटकी, महासारी. [-अ. द्वारा. 

-+ डेंड२- मालगजररी 

मारीच-पु. एक राक्षस... [-वि. कायूचें. 
सारत-पु. हवा, वातघातु, स्वाली नक्षत्र, 
सारुति-पु. मारुति, भीससेन, हनुमंल. 
सारू-वि. मारणारा, आकर्षक, हृदयवेधक. 

-पु. लढाईच्या वेढ्हीं वाजविला जाणारा 
एक राग, फार मोठा नगारा. 

मारूबाजा-पु. रणवाद्य. [ असलेली रास. 
सारूफ-वि. प्रसिद्ध.-पु. गणितांतील माहित 
मारे-अ. मु्ठें, कारणानें. 
सार्ग-पु. रस्ता, दहा हात रुंदीचा रस्ता, 

टप्पा, आटोका, खूण ,ग्रहाची कक्षा, 
साधन, पद्धत, चाल, तपास, प्रयत्न, 
गाण्याची श्रेष्ठ पद्धत, फिर्यादीचें कारण, 
गुदद्वा र, कस्तुरी, मृग, मार्गशीर्ष नक्षत्र, 
पुढ़ें होणाय्या गोष्टीची सूचना- 

मार्जन-वि. झाडणारें. -पु. रक््तलोध्र, 
स्वच्छ करणें, घालविणें, दर्भानें पाणी 
शिपणें. -स्त्री. मृदंग ध्वनि. 

सांनी-स्त्री. केरसुणी. 
मारजित-वि. शुद्ध, स्वच्छ केलेलें. [मर्मज्न. 
मासिक-वि. विशेष प्रभावशाली, रसज्ञ, 
माल-पु. रानटी मनुष्य, वन, मोठें पठार, 

सुंदरी, शेत, कपट, मल््ल, माल, धन. 
>सत्री. माठा, चरख्याची माह: 

साल चीरना या मारना-दुसन््याच्या 
मालाचा अपहार करणे. 

सालएसुफ्त-पु. फुकटचा मार. 
माल कंगनी-स्त्री. मालकांगूणी बेल, 

(यांच्या बियांचे तेल निघते). 
सालकियत-स्त्री. स्वाभित्व. 
मालखाना-पु. कोठार. 
मारूगुज्ञार-पु. जमीनदार. 
सालगुज्ञारी-सत्री. जमीन ,महसूल, 
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माल मोदास-पु. माल धक्का, माल गुदाम. 
240. ५ - धन, संपत्ति. 
सालवाए-वि. धनवान. 
मालन-स्त्री. माव्ठीण. 
मालब-पु. भात्यवा प्रांत, भेरव राग, 

मातव्याचा रहिवासी.--वि. मालव्याचा. 

माला-पु. हार, जोछ, समूह, रेखा. 
मालाॉमाल-वि. संपन्न, श्रीमंत. 
सालिक-पु. स्वामी,पत्ति,एश्वर. [जमीनदार. 
मालिक अराज्ञी-पु. जमिनीचा मालक, 
मालिकाना-पु. मालकी.--अ. मालका- 
मालिन-स्त्री. मात्ठीण.: [ सारखा. 

मालिनी-स्त्री. मालीण, स्वर्गंगा, मंदा- 
किनी, चंपानगरी, दुर्गा, एक छंद 
द्रौपदीचें एक नांव 

मालिन्य-पु. घाणेरडेपणा, मकछकटपणा. 
मालियत-स्त्री. किमत, मूल्य, संपत्ति, 

मूल्यवान वस्तु. [ गांठ. 
मालिया-पु. जाड दोरीवर दिली जाणारी 
मालिदा-स्त्री. मर्दन, चोछणें, मालिश. 
माली-पु. एक राक्षस, मांव्ठी.-वि. 

आशिक, मारा धारण केलेला, युक्त. 
मालीदा-पु. चुरमा, मलीदा, मऊ लोंकरीचें 
मालूम-वि. जाणलेलें, ठाऊक. [वस्त्र, 
माल्यबंत-पु. पुराणांतील एका पर्वताचें 

नांव, सुकेश राक्षसाचा पुत्र. 
मावस-स्त्री. अमावास्या. [ निसर्म. 
मावा-पु. पेज, खबा, सत्त्व, निष्कर्ष, 
सावसी-स्त्री. लहात किल््ला, गढी. 

मसाशा---पु. मासा (बजन ) . 
माशा अल्लाह-ईश्वर रक्षण करो. 
साशी-पु. काछूसर हिरवा रंग.-थि. 

कालठू्सर हिरंव्या रंगाता. 

साशुका-स्त्री. प्रिया, प्रियतम. 
साशूक-पु. प्रियकर.. 
माइकी-पु. भिसस््ती. 
मास-पु. महिना, मांस. 
मासबक--वि. पूर्वोक्त. 
सासरूूफ-वि. झालेलें. 
समासा-पु. एक वजन (आठ गुंजांचें)- 
सासियत-स्त्री. अवज्ञा, अपराध, 
सासिवा-अ. याशिवाय. 
मासी-स्त्री. मावज्ञी 
सासुरी-स्त्री. दाढी, मावशी 
मासुरू-वि. कोमल, निरपराध 
सास्टर-पु. मास्तर, मालक, 
साह-पु. उडीद, महिना, 

महिनां. -अ. मध्यें 
माहज्र-वि. असलेला, उपस्थित, वर्तमान. 
साहत-स्त्री. महत्व, मोठेपणा- 
समाहताब-पु. चंद्र, चांदणें 
साहात्म्य-पु. प्रताप, वैभव, मोठेपणा 

(मनाचा ), विशालता, देवादींचा 
महिमा किवा स्तुतिपर ग्रंथ, तेज, गुण 

साहर-वि. माहितगार, तज्ञ 
साहरू-वि. चंद्रमुखी, फार सुंदर. 
साहबार-अ. दरमहा.-वि. महिन्याचा, 
साहवारी-वि. मासिक वेतन. -स्त्री- 

स्त्रियांचा मासिक धर्म. 
साहसल-पु. उपंज, परिणाम, प्राप्ति. 
माहि-अ. मध्यें, आंत. 
साहियत-स्त्री. स्थिति, दशा. 
साहिर-वि. तज्ञ. निषुण, इंद्र 
साहिष-वि. रेडयाचें (मांस). -पु. क्षत्रिय 

व वैश्य स्त्री यांचा पुत्र 
साहिष (थि)क-पु. म्हेस, -रेडे, इ. बर 

प्रवीण. 

चंद्र, माघ 
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पोट भरणारा, जार, पत्नीच्या जार- 
आहिला-पु. नावाडी. कर्मावर पोट भरणारा. 
माही-अ. आंत, मध्यें.-स्त्री. मासा.: 
माहीख्वार-पु. बगछ्ा. 
साहीगीर-पु. मासे धरणारा कोढछी.- 
साहीमरातिब-पु. मुसलमान राजांच्या- 

पुढें मासे व ग्रहांच्या आकृती असलेली 
सात निशाणें घेऊन हत्तीवरन जाणारा 

साहौल-पु. वातावरण. | मनुष्य, 
मिगनी-स्त्री. बकरीची लेंडी. 
सिड़ाई-स्त्री. रंग धुलाईची क्रिया. 
मिबर-पु. मशीदीत मुल्लाचें बसावयाचें 

व्यासपीठ. तिोलहावयाचा तराजू: 
सिअयार-पु. कसोटीचा दगड, सोने, चांदी 
समिआ (या)द-स्त्री. वेछ, मुदत. 
सिआ (या) व सोगना-वेछ मागणें. 
मिआवी-वि. नियतकालिक. 
सिकदार-स्त्री. प्रमाण, माप: 
समिकनातीस-पु. लछोहचुंबक. 
समिचकाना-क्रि. स. डोछे मिचकावणें. 
सिचना-क्रि. अ. मिटणें, बंद होणें. [येणें. 
मिचलाना-क्रि. अ. मत्यमछणें, ओकारी 
सिछा, मिथ्या-वि. खोटें 
सिजगा-स्त्री. डोछबाच्या परापण्या. 
मिजराब-स्त्री. सतार वाजविण्याची तारेची 
मिजह-स्त्री. पाहा सिजगो '. [आंगठी. 
मिजाज-पु. स्वभाव, तब्येत, घमेंड, गुणधर्म. 
मिजाज न सिलना-अस्वस्थ असणें. 

मिजाज खराब होना-ताठथानें बोलणें, 
अभिमानानें बोलएणें. हिफ्रें. 

सिजाज पाना-स्वभाव ओल्खणें, प्रसन्न 
मिजाज पुर्सी करता-टोमणा मारणें. 
'सिजाज पूछना-क्षेम कुशल विचारणें. 

सिजाज बिगाड़ना-रागावणें. 
मिजाजदार-वि. घमेंडलोर. 
मिज्ञान शरीफू-खुशाल आहांत ना ? 
सिटना-क्रि, अ. नाश होणें, मिटरणें. 

मिटाना-क्ति. स. मिट्विणें, पुसणें, नाश 
करणें, खराब करणें. 

सिटिया-स्त्री. मडकें.--वि. मातीचें बनलेलें. 
मिट॒टी-स्त्री. जमीन, धूल, राख, शरीर, 

शव, शरीराचा बांधा, चंदनाचें तेल. 
मिद॒टी करना-धूछधाण करणें. 
सिट्टीका पुतरछा-शरीर. 
मिट॒टी डालना-दोष झांकणें, दुलेक्ष करणें. 
मिद॒टी देना-मूठमाती देणें, 
मिट्टी पलीद या बरबाद करनां-दुर्देशा 

करणें, धूल्॒धाण करणें. 
मसिट॒टी होना-नाश होणें. 
सिट्टीका तेल-पु. घासलेट, 
मिट्ओो-स्त्री, चुंबन, मुका. 
सिट्ठू-पु. पोपट.-वि. गोडबोल्या, न 

बोलणारा. [बोलणारा. 
सिठबोला-पु. गोडबोल्या, वरपांगी गोड 
मिठरी-स्त्री. मटकी. 
मिठलोना-पु. अब्ठणी पदार्थ. 
मिठास-स्त्री. गोडी. [रंग धुलाईची क्रिया. 
सिड़ाई--स्त्री. मकणी, मक्ृणीची मजुरी, 
मिडिल-पु. माध्यमिक शाह्ता, मध्य. 
सिडिलची-वि. माध्यमिक शालेची परीक्षा 

पास झालेला. 
मित-वि. थोडा,, मर्यादित, बांघलेला, 

मापलेला, मोजलेला, प्रमाणयुक्त. . 
सिताई-स्त्री. मित्रता, 
मिति-सत्री.मोजमाप, इयत्ता, वजन, किमत , 
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यथार्थ ज्ञान, पुरावा, प्रमाण, ठरवर्े. 
मिती-सत्री. तिथि, दिवस, व्याजाचा दर. 
सिती पुगना या पुजना-हुंडीची मुदत भरऐं 
सित्र-पु. मित्र, से, बारा आदित्यांपकीं 

पहिला, आर्याची एक प्राचीन देवता, 
भारत वर्षातील एक प्राचीन राजवंश. 

सिन्नता-पु. दोस्ती, मित्राचें कर्तव्य. 
समिथिला-पु. जनक राजातचा प्रांत. 
सिथुन-पु. जोडपें, एकी, जुल्ें, मैथुन, 

तिसरी रास. [तांत. 
मिथस, सिथस--अ. परस्पर, ग॒प्तपर्णे, एकां- 

सिथ्या-वि. असत्य.-अ. खोटेपणानें, गैर- 
शिस्त, व्यर्थ, कपटानें 

मिथ्यावादी-पु. खोटें बोलणारा. 
सिनकार-पु. पक्ष्याची चोंच, गिरमिट. 
सिनजानिब-अ. एकाद्याच्या बाजूनें, कड़न. 
सिनजुमला-अ. या सर्वातून. 
सिनट-पु. मिनिट 
सिनती-स्त्री. विनंति, प्रार्थना.किमी केलेलें. 
सिनहा-वि. कापून घेतलेली (रक्कम), 
सिन्नत-स्त्री. विनवणी, मनधरणी. 
सिमियाना-क्रि. अ. शेलीचें ओरडणें. [शय. 
सियो-पु. मालक, पति, मुसलमान, महा- 
सि्ोभिद्टू--वि. गोडबोल्या,मुखे.-पु. पोपट 
(अपने मुह) मियों सिठ॒द् बतना-स्वतःची 

स्वत:च स्तुति करणें 
सियान-पु. मध्यभाग, कमर, म्यान, शरीर. 

[पालखी: 
सियाना-वि. मध्यम आकाराचा.-पु. मेणा, 
सियानी-स्त्री. विजारीचा मघला भाग-- 
मिरग, समिरगा-पु. हरिण, मृग.[वि. मधला 
सिरगी-स्त्री. हरिणी, फेफरें 
सिरच-चा-पु. त्तिखट 

मिरणई-स्त्री.कंबरेपय॑तचा बंददार अंगरखा. 
मिरजा-पु. सरदाराचा मुलगा, मोगलांची 
सिरात-स्त्री. आरसा, दर्पण. [पदवी. 
सिर्च-स्त्री. मिरें, मिरची. 
मिर्रीख-पु. मंगढछ (ग्रह). 
मिलन-पु. भेठ, मिल्ाफ, मिसत्ल, मिश्रण: 
मिलनसार-वि. मनमित्ठाऊ, सुशील. 
मिलना-क्ि. सं. मिसहकूणें, सम्मीलित 

होणें, पदार्थ एकजीव होणें, जूढ्णें 
समसमान असणें, भेटणें, सलोखा होगें, 
आलिगन देणें [पणा असणें 

मिलना जुलना-भेटीगांठी होणें, सारखे- 
मिलनी-स्त्री. व्याह्यांनों आलिगन देऊकन 

परस्परांस भेटण्याची रीत. 
सिलवाना-क्रि. स. भेटविणें. 
मिलान-पु. तुलना, मिश्रण, परीक्षा: 
मिलानखाना-सा रखेपणा असफणें. 
मिलान मिलाना-उपमा लागू पडणें. 
सिलाना-क्ि. स. मिसक्ठणें, एकत्र करणें, 

जोडणें, चिकटविणें,जुछविणें, मिल्विणें, 
तुलना करणें, तपासणें, परिचय किया 
भेट करविणें, सलोखा घडविणें, फित- 

मिलाप-पु. भेट,मैत्री. [विणें,सूर मित्ठविणें. 
मिलावट-स्त्री. मिसक्ू, भेसक. 

मिली भगत-स्त्री. गुप्त सहकार. 
सिलोना-क्रि. स. धार काढणें, मिल्ठविणें. 
सिल्क-स्त्री. जमिनीची मालकी, माफीबी 

जमीन मालकी, धन. [जहागीर, इस्टेंट. 
सिल्कियत-स्त्री. जमीन मालकीचा हकक्क, 
प्िल्छत-स्त्री. मिलाफ, मैत्री, घनिष्ठता, 

: मनमिछाऊपणा, धो. 

मिश्र-वि. जोडलेलें, विविध, सन्मान्य, 
पूज्य, मिसल्लेलें, श्रेष्ठ, - गणित.-पु. 



सिश्री 

बाहमणाची एक जात, इजिप्त, हत्ती- 
भेद, मोठा मुछा, कत्तिका व विशाखा 

सिधी-स्त्री. खडीसाखर. [ नक्षत्र. 
मिश्क-पु. कस्तुरी. [ कुमारी: 
मिस-पु. तांबे, मिष, बहाणा.-स्त्री. 
मिसकीन-वि. गरीब, दीन, दुबढ्ा. 
मिसकौट-पु. गुप्त मसलूत, गडबडगुंडा. 
मिसना-क्रि. अ. मिक्णें, मिसछणें, एक 

जीव होणें. . [ एक जात, इजिप्त. 
मिसर-पु. मिसल्ललेलें.-पु. ब्राहमणाची 
सिसरा-पु. कवितेबा एक चरण. 
मिसरी-स्त्री. मिश्र देशाची भाषा, 

साखर, मिश्र देशचा निवासी. 
मिस (सि) छ-स्त्री. फाइल, कागदपत्र, 

फुदून निघालेल्या शिखांची जात- 
सिसवाक-स्त्री. दांतवण. [-वि. सारखें. 
मिसाल-स्त्री. दृष्ठांत, उपमा. 
मिसिर-वि. मिसललेलें.-पु. मिश्र. 
मिस्कल-ला-पु. सहाण- 
सिस्कीन-पु. गरीब. 
मिस्तर-पू. लिहितांना ओकू सरब् येण्या- 

करिता कागदाखालीं धरावयाच्ा 
आंखलेला कागद. [बगरे). 

मिस्तरी-पु. हस्तकुशल कारागीर (सुतार 
मिल्तरीखाना-पु. सुतार,छोहार इ. ची काम 
मसिस्र,सिश्र-पु. इजिप्त. [करण्याची जाया. 
सिद्धित,सिश्चित-वि. मिसकछलेला. 
सिल्रो,सिश्नी-स्त्री. खडीसाखर. 
मिसल-बवि. समान, तुल्य. [पिठांचें मिश्रण. 
मिस्सा-पु. भाजणी, अनेक डाढ्ींच्या 
मिस्सी-स्त्री. एक प्रकारतें दंतमंजन- 
मिस्सीकाजरू-पु. शृगार सामुग्री. 
मिहनत-स्त्री. मेहनत, परिश्रम. - 

खडी 
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सिहिर-पु. सूर्य, चंद्र, मेष, रई, एक क्षत्रिय 
सींगी-स्त्री. गीर, बीं. [जाति, कायु, वृद्ध. 
सींजना-क्रि. स. चुरगढणें, मरणें, दाजणें. 
3 80030 808: तंतुवाद्यांत एकाच स्थानीं दोन 

स्वर , सेंड, 
मींडना-कि. स. चुरगछणें, मछणें, दावणें. 
मौआद-स्त्री. अवधि, मुदत. 
मीआदी-वि. मुदतीचा. 
सीच-चु-स्त्री. काव्ठ, मरण. -वि. घातक. 
सोचना-क्ि.स. डोछे बंद करणें,डोव्ठे मिटणें. 
सोजा-स्त्री. अनुकूलता, स्वभाव, सम्मति. 
मीजान-स्त्री. बेरीज, तराजू, तुलाराशि. 
मीठा-वि- गोड, स्वादिष्ट, मंद, साधारण, 

हलका, नपुंसक, भोव्ठा, प्रिय.-पु. मिठाई, 
गूलठ, गोड लिबू, एक प्रकारचें कापड. 

सीठा होना-आनंद होणें. 
मीठा चावल-पु. साखरभात. 
मीठा ज्हर-पु. बचनाग, सोमल. 
मीठा ठग-पु. कपटी मनुष्य. 
सीठा तेल-पु. गोडें तेल (तिढाचें). 
मीठा नीबू-पु. गोड लिबू. 
सीठा पानी-पु. लेमन. 
सीठी छुरी-स्त्री. विश्वास घातकी, हितशरत्रु. 
मीत-पु. मित्र, हितेषी. 
मीतन-वि. एका नांवाचा, स्नेही. [ रास. 

सीन-पु. मासा, बारा राशीतीलू शेवटची 
सीन सेघ करना या तिकालना-सबबी 

सांगणें, चिकित्सा करणें. 
मीन होना-गडबड उडणें. 
सीना-पु. नीलूमणी, सोन्या चांदीवर केलेले 

मीन्याचें काम,राजपुतान्यांतील एक जात. 
मीनाकार-पु. सोन््या-चांदीवर नक्षीकास 

करणारा- 



सीमाकारी-सत्री, सोन्या-चांदीवरील रंगीत 
नक्षीकाम 

सीनाबाणार-पु. अकबरानें सुरु केलेरझा 
स्त्रियांच्या कलाकौशल्याचा बाजार. 

मीनार-स्त्री. मतोरा. किमेंकांड, 
मीमांसा-पु. विचारपूर्वके तत्त्व निर्णय, 
भीर-पु. समुद्र, सरदार, धारमिक आचार्य, 

सय्यदांनी पदवी, पेय, मेघ, पवेत, 
चढाओढींत पहिला येणारा मनुष्य 

मीरफझ्ों-पु. पेपरवेट, वजन (बस्तु दाबून 
ठेवण्याकरितां ) . 

भीरसजलिस-पु. अध्यक्ष, सभापति. 
भीरमुंशी-पु. प्रधान मंत्री. [ संपत्ति. 
सीरास-त्त्री. वारसा हक्कानें मिव्ठालेली 
सीरासी-वि. उत्तराधिकार संबंधी: -पृ. 

गाणें बजावणें व विनोद करणारी 
मुसलमानांतील एक जात. 

सीरी-पु. पाहा मीर.' (भोजन. 
सील-पु. मेल, १७५० गजाचें माप, 
मीरून-पु. डोढ्ठे मिटणें, मिटणें, ( फुलांचें ) . 
सीला-अ. एकत्र होऊन, मित्ालें. 

सीलित-वि. बंद केलेला, आकुंचित. -पु. 
एक अलंकार 

मु गरा-पु. लांकडी हातोडा. -पु. खारी 
सुगौरी-स्त्री. मुगवडी बिंदी. 

सुंड-पु. हजाम, कपात,क्षौर केलेला मनुष्य, 
लोखंड, डोके, राहु, झाडाचें सुकलेलें 
खोड, कापलेलें डोकें, एका उपनिषदांचें 
नांव. -वि. मुंडण केलेला, अधम. 

सु डचिरा-पु. अंगावर जखम करून भिक्षा 
मागणारे फकीर, हेज्जत घालणारा 

मुंडना-क्रि. अ. मुंडण होणें, छुटलें जाणें 
फसणें. -क्रि. स. मुंडण करणें, 

- ४४७ -- मुह की खाना 

मुंडा-पु. टकक््कल असलेला, हजामत' केलेला, 
बिन शिगाचा, एक प्रकारचा जोडा, 
एक लिपि, छोटा नागप्रमध्यें राहणारी 
एक असभ्य जात. 

मु डाई-स्त्री. हजामत, हजामतीची मजुरी. 
सुंडासा-'पु. रुमाल, मुंडासें. 

मुंडित-वि. मुंडण केलेलें. 
मु डिया-पु. सँन्यासी 
मुंडी-स्त्री. विधवा.-पु. हजाम, शंकर.- 

वि. मुंडन केलेला..[ भितीचा भाग 
मु डेर-रा-री-पु. वरच्या छतावर आलेला 
सुंतकिल-वि, स्थछांतर केलेलें. 
मुंतलिब-वि. पसंत करून निवडलेला, 

निर्वाचित. [ ठेवणारा. 
मुंतज़िस-वि,_ व्यवस्थापक, बंदोबस्त 
मुंतज़िर-वि. प्रतीक्षा करणारा. 
मुंतही-वि. पूर्ण ज्ञान असलेला, दक्ष, 
सुंदना-क्रि. अ. बंद होणें, लपणें, गुप्त 

होणें, दृष्टि आड होणें, भरलें जाओें 
बुजणें (छिद्र, खकगा इत्यादि) 

मुदरा-पु. योग्याच्या कानांतील कुंडल, 
मु दरी-स्त्री. आंगठी. [कानांतील दागिना. 
मुंशी-पु., लेखक, कारकन. 

मुंसरिम-पु. व्यवस्थापक. [ न्यायाधीश. 
मुंसिक-पु. मुन्सफ, दिवाणी विभागाचा 
मुंसिफ़री-स्त्री. मुन्सफी, मुन्सफ कचेरी, 

न्याय देण्याचें काम. [भोंक, छेद 
मु ह-प. तोंड, चेहरा, बस्तूचा वरीलरू भाग, 
सुह अधेरे-मल्या पहांटे, स॑ध्याकाढीं. 
मुह उठाना-विरोधास' उसें ठाकणें 
सह करना-बरोबरीनें बोलणें, तोंड पाडजें. 
मु हका फूहड़-कुचकें बोलणारा 
मुंह की खाना-अनादर होणें, थप्पड ब्रसणें. 



मु हुके बल गिरता 

मु हके बल गिरना-ठोकर बसणें. 
मु हके शौवे उड़ जाता-खिन्न होणें. 
मूह खराब करमा-अपशब्द बोलणें. 
मुह खिल जाना-कठ्ी उमहूणें. 
मुहं खलना-तोंड सोडणें, भोजन होणें. 
मु ह॒ गिरा लेना-तोंड वांकडें करणें. 
मु हू चढ़ाना-रागावणें, डोक्यावर चढविणें, 
मुह चुराना-तोंड लपविणें.[ विरोध करणें. 
भुह चोरी-तोंड लपवून. 
मुह छूना-वरवर बोलणें. | करणों, 
मुह ठठाना-तोंड बंद करणें, निरुत्तर 
(किसीका) मु ह् ताकना या देखना-लोभानें 

तोंडाकडे पाहणें, चकित होणें, पाठि- 
ब्याचां विश्वास असणें. 

मुह तो वेखें-शक्ति तर बचुं. 
मुंह थरना-तोंड बंद करणें ( छांच देऊन ) . 
मुह थुथाना-गंभी रपणाचा आव आणणें. 
मुह देखे का-तोंड देखलें. 
[है धो रखना-निराक् होणें. 

मुंह पड़ना-धैर्य होणें. 
मु हपर जाना-विश्वासावर राहणें. 
मु हपरलाना-चर्चा करणें. 
मु हपर लेना-सांगणें. 
मुहपर हवाई उड़ना-तोंड खरकन् उतरणें. 
मुह पसारना या फंलाना-लोभ वाढणें, 

.. अधिक माणणें. 
मुंह पीला पड़ना-तोंड फिक्कें पडणें. 
मुह पेट बलना-पटकी होणें. 
म् ह फाड़ुकर कहना-निर्लेज्जपणें बोलणें. 
मुह फूलाकर बैठना-धुसफ्सणें. [सन्न होणें. 
मु ह फेरना या सोड़ना-तोंड फिरविणें, अप्र- 
सह बताना-कपावास आंठथा घालणें, 
. नाक मु्रबणें, बेंगाडणें, आब बाणपणें. 

> डंड८ - मु हामू ही 
भुह बाकर रह जाना-तोंड वासून पाहणें. 
मुह सें दूध टपकना-कुक्कुलें बालू असणें. 
मुँह में खून लगना-लोभ लागणें. [नंसणें. 
मुह में जबान न होना-बोलण्याचें धैये 
मुह में पानी भर आना-तोंडारा पाणी 

सुठणें. [नसणें. 
मुंह में लगाम न होना-जिभेला हाड 
(किसी कामसे ) मुह सोड़ता-अंग काढून 
मुह रखना-मान राखणें. [घेणें. 
मुंहका रंग बदर जाना-लाजेनें किवा 

भयानें चेहरा उतरणें. 
मुह लूगाना-चढव्न ठेवणें. 
मुह रूटकना-मान खालीं होणें. 
मुह लटकना या फुलाना-गाल फुगविणें. 
भुहसे फूल झड़ना-गोड बोलणें, उत्तम 

व्याख्यान देणें. 
मुहसे बरसना-तोंडावरून दिसून येणें. 
मुह अखरी-वि. तोंडपाठ, जिव्हाग्रीं. 
स् हकाला-पु. बेइज्जत, बदनामी. 
मु हचुप्पा-वि. अबोलछा. 
सु हछुट-वि. फटकल्. 
मु हज्ञोर-वि. वाचातछ, उद्धट, दुष्ट. 
मु हतोड़-वि. ठणठणीत, निरुत्तर करणारा- 
सह विखाई-स्त्री. सुतमुख, सुनमुखाच्या 

वेछीं वधूला दिलेलें धन. 
मुह देखा-वि. तोंडदेखला- 
मु हताल-स्त्री. हुकक््क्याची नह्वी- 
मुहफट-वि. फटकल्ठ. 
मुहबोला-वि. तोंडदेखलें, खोटेनाटें. 
मु हभराई-स्त्री. लांचलूचपत- 
मु हमांगा-वि. मागितल्याप्रसाणें. 
मुहामुह-वि. कांठोकांठ. 
मु हासु ही-स्त्री. बोलाचाली, तक्रार. 
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मुहासा-पु. तावुष्यपिटीका. मुकदमा-पु. खटला, फिर्याद. 

मुअश्जम-वि. अत्यंत आदरणीय, प्रति- मुकदमेवाज-पु. नेहमीं खटके करणारा- 

. ष्ठित (व्यक्ति). मुकददम-वि. प्राचीन, सर्वेश्षेष्ठ, आवश्यक. 

मुअश्लित-वि. अब्नूदार, प्रतिष्ठित. -पु. नेता, मुख्य. [-पु. नशीब, भाभ्य- 

मुअक्जिन-पु. मशीदीत नमाजीच्या बेढीं | मुकद्दर-वि. मकछकट, घाणेरडा, असंवुष्ट. 

बांग देणारा मनुष्य. मुकहस-वि. पवित्र.[पुरुष.-अ. संपर्णे,सुटणें. 

मुअतबिल-पाहा 'मातदिल . मुकना-पु. बिनदांतांचा हत्ती, बिनमिशांचा 

मुअतबर-वि. पाहा मातबर * | मुकम्मलू-अ. संपूर्ण, सर्वच्या सर्व. 

मुअत्ताछू-वि. थोड्या मुदतीपुरता कामा- सुकरना-क्रि. अआ. बोलून बदलणें, अंग- 

बरून दूर केलेला, सस्पेंड केलेला. काढ्न घेणें. 

मुअद्विब-वि. नम्र मुकरनी, मुकरी-स्त्री, अन्योक्तीची कविता. 

मुअश्नस-पु. स्त्रीलिग. सुक्रर-अ. पुन्हां, फिलम.-वि. ठराविक, 

मुअस्मा-पु. को्डे, लपलेली वस्तु, समस्या. ' 'लिश्चित, नेमणूक झालेला. 

. मुअस्यन, मुअइयन-वि. नक््की केलेला. | मुक्ररी-स्त्री. नियुक्ति. 
मुअल्लक-वि. लोंबणारें, संलग्त. । मुकाता-पु. मकता, कॉट्रेंकट, 

मुअल्ला-वि. उच्च, श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित. । झकाब (बि)ला-पु.. सामना, बरोबरी, 
मुअल्लिम-वि. शिक्षण देणारा. तुलना, लढाई, भांडण, टक्कर. 
मुअस्सिर-वि. गुणकारक, प्रभावशाली. सुकाबिख-अ. समोर, प्रत्यक्ष-पु. प्रति- 

समाज कल स्पर्धी, शत्र.-वि. समान, बरोबरीचा. 
| सकास-पू. मक्काम, म॒क््कामाची जागा,. 

भआफ़ी-स्त्री. माफी. शत 032000002% 
अवसर, वेव्ठ, घर. 

सुकामी-वि. स्थानिक, मुक्काम केलेला- 
मुक्ियाना-क्रि. स. ठोसे लगावणें, मारणें, 

मुआफिक-वि. समान, अनुकल, अनुसार. 

मुआमलत-स्त्री. पाहा ' मामलत - 

मुआमसला-पु. पाहा मामला . मारख 
3 ह्हहव्टू बुक््क्या मारणें. 
मुआयना-पु. तपासणी, लिरीक्षण. मुकुंब-पु.. कण) निध्ण मो विकेधेर खेद 

मुआलिज-पु. इलाज करणारा, चिकित्सा | वारा, कुवेरनिधि, “शत, पाढ्रों 

मुआलिजा-पु. इलाज, चिकित्सा.करणारा. | भुकुट-पु. मुकुट, किरीट. [ कण्हेर. 

मुआवजा-पु. नुकसान भरपाईची रक््कम, | मुकुत-पू. मोती.-वि. मुक्त, सुटलेला. 

बदल, परिवर्तन. मुकुता,मुकुताहल-पु. मोती, मोत्यांची रास. 
मुकता-पु. मोती. -वि. फार. हद मुकुर-पु. आरसा, बकुछ, कली, कुभाराचा 
सुकतरघली-स्त्री. मोत्यांची लडी. चाक फिरविण्याचा दांडा, बेहडा, 
मुकताहल--पु. मोती. पे मोगरीचें फूल. ... देह. 

मुक्तत्ता-वि. सभ्य, दुरुस्त सुकुल-पु. किचित उमललेली की, आत्मा, 

हैं. म. को....२९ 
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भुकंयद-वि. कैद केलेला. मुखापेक्षा-स्त्री. दुसयाच्या आश्रयाखालीं 
सक्का-पु. ब॒ुक््का, ठोसा. मुखावेक्षी-पु. आश्वित. [ राहणें. 

मुक्की-स्त्री. बुक््की, सुष्टियुद्ध. मुखालिफू-वि. विरोधक, आतक्षेपक.-पु. 
मुक्केबाज्ञी-स्त्री. ठोसाठोशी- 
मुक्तक-पु. मोती. [आनंदित, केलेलें. 

मुक्त-वि. सुटलेला, 'फूललेलें, विगलित, 
शुक्ता-स्त्री, मोती, वस्त्र विशेष. 
मुक्ति-स्त्री. सुटका,. सुटण्याचें साधन, 

मोक्ष, त्याग, फेंकणें, फेड, फुटकल, 
कविता, फेंकून मारण्याले अस्त्र. 

मुख-पु. तोंड, चोंच, चेहरा, अग्रभाग, 
टोंक, पुढील दार, आरंभ, प्रस्तावना, 
साधन, प्रसंग, मूठ कारण, मुख्य, श्रेढी- 
तील पहिलें पद (संख्या). 

मुखड़ा-पु. सुंदर चेहरा, चेहरा- 
मुखतार-पु. प्रतिनिधी, मुखत्यार. [निधि. 
'मुखतारआम-पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रति- 
मुखतारकार-कामाच्या. दैखरेखीसाठीं 

ठेबलेला मनुष्य. 
मुखंतारनामा-पु. मृखत्यारपत्र, अधिकार 
मुखतारी-स्त्री. मुखत्यारी. [पत्र. 
मुखन्नस-वि. नंपुसक. 
मुखफ्कूफू-वि. संक्षिप्त.-पु. कमी कर- 
मुखबिर-पु. हेर, गुप्तचर. [ ण्याची क्रिया: 
मुखबिरी-स्त्री. हेरगिरी. 
मुखर-वि. अप्रिय बोलणारा, मर्म भेदी 

बोलणारा, बडबडबा, वाजणारें थटटे- 
खोर. -पु. पुढारी, कावढ्ठा, गंख. 

मुख़री-स्त्री. लगाम. 
सुखलिंस-वि. खरा, एकटा, अविवाहित- 
मुखलिसी-स्त्री. मुक्ति. 
मुख़ागर-वि. त्तोंडपाठ: 

सुखातिबं-पु. बोलणारा, वक्ता, 

मुखालिफ्त-स्त्री. विरोध. [ विपरीत,उलटा. 
मुखासमत--स्त्री. शत्रुता, 
मुखिया-पु. जे 
मुखिल-वि. आणणारा- 
मुख्तलिफ-वि. निरनिरात्ठा, 
मुख्तसर-वि. संक्षिप्त, लहान, थोडा. 
मुख्तार-पु. पाहा  मुखतार 

मुख्य-वि. श्रेष्ठ, मुखांतीलछ.-पु. पुढारी, 
मुख्यक्ृत्य, महिना, वेदांचे अध्ययन व 

मुगदर-पु. जोडी, मुद्रछक... [ अध्यापन. 
मुगल-पु. मोगल, मंगोलिया देशाचा * 

रहिवासी, मुसलमानांच्या चार वर्गा- 
मुगवन-पु. मठ, वनमूग. [पैकीं एक वगे. 
सुगालता-पु. घोका, दगा. 
मुग्रीस-वि. वादी. 
मुग्धम-वि. मोधम, भ्रमपूर्ण. 
सुग्ध-वि, घोटालछलेणें, भोकछा, भासकत, 

भाव्ठछला, चकित, मूर्ख, तरूण व सुंदर, 
मुचलका-पु. जामीनखत.. [मौन, नवें. 
मुछंदर-पु. मिशाक्ृ, कुरूप आणि मूखे. 
मुज़क्कर-पु. नर, पुल्लिग- 

मुज्ञदा-शुभवार्ता, शुभसमाचार. 

मुज्ञगफ़र-वि. विजयी. [ढलेला. 
मुशञब जब-वि. अनिश्चित, संदिग्ध, गोंध- 
मुज़म्मत-स्त्री. निंदा, वाईट बोलणें. 
सुज़्रा-पु. नमस्कार, अभिवादत, नाय- 

किणीची गाण्याची बैठक, एकाह्या रक- 
मेंतून कापून घेतलेला पैसा, चाल कैलेला. 

मुजरिम-वि. अपराधी, गुन्हेगार. 
मुज़्रंत-स्त्री. नुकसान. 



मुजरेंद 

मुजरंद-वि. अविवाहित, एकटा. 
मुजरंब-वि. तपासलेलें परिक्षित 
मुजल्लद-वि. आच्छादित, कब्हर घात- 

लेलें पुस्तक. (दारीरधारी.--अ. सशरीर 
मुजस्स (स्सि) म-वि. साक्षात, सू्तिमंत, 
मुज्ञाअफ-वि. दुष्पट, गुणलेलें 
मुज़ायका-पु. हरकत, बिघाड 
भुज्ञारा-वि. बरोबरीचा.- पु. शेतकरी, 
मुजाव (वि) र-पु. मशीदीत राहणारा 
सुज़िर-वि. हानिकारक, वाईट. [ मनुष्य. 
मुझ-स. “में दें सामान्यरूप. 
मुझ जसा-साइ्यासारखा. 
अझे-स. मला. 
मुटका-पु. मुकटा (सोवढें), रेशमी धोतर, 
सुटाई-स्त्री. स्थूलपणा, पुष्टी, अहंकार. 
मुटाना-क्रि. स. लठ्ठ होणें, घममेंड करणें. 
झूटापा-स्त्री. अहंकार: 

मुटासा-वि. बेपर्वा, गविष्ठ. 
मुटिया-पु. हमाल, मजूर. 
मुठ्ठा-पु. पंढी, मूठ, दांडा. 
बुठ्ठी-स्जी, मूठ, मूठभर, मालिश: 
मुछठी गरम करना-हात दावणें, रांच देणें. 
मुठठी लगाना-बुक्क्या मारणें. 
शुठभेड़-स्त्री. टक्कर, युद्ध, चकमक. 

सुणिका-स्त्री. भूठ, ठोसा. 
मुठ्या-स्त्री. हत्याराची मूठ, भिकाच्याला 

मूठ मूठ धान्य वाटण्याची क्रिया- 
मुड़कना-क्रि, अ. वल्णें, मुरक्णें 
मुझ़्ता-क्रि. अ. मोडणें, लचकणें, टोंक 

बांकणें, वढछ॒णें, फिरणें, पालटणें. 
मुड़ला-वि. छप्पर नसलेलें, मुंडण केलेला, 

मुड़वाना-करि, सं. वछविणें, फसविणें, 
मुंडण॒ करविणें. न् 

न्न प् र् हु 

| मुड़बारी-स्त्री. वरबंडी, उसें. 
| मुड़हर-पु. डोक्यावरीरकू पदर. 

मुताई 

मुड़ाव-क्ि. अ. फसणें, लटलें जाणें 
मुड़िया-पु. मुंडी, एक लिपि, मुंडण केलेला. 
मुडेर-पाहा में डेर 
भुतअद्िद-वि. अनेक 
सुतअद्दी-पु. सकमंक किया. 
भृतअल्लिक-वि. संबंधी, सम्मीलित, जोड- 

लेला.--अ. संबंधीं, विषयीं. 
मुतअल्लिकीन-पु. संबंधी लोक, नाते- 

वाईक, आश्लित- [प्रथम पुरुष. 
मुतकल्लिस-पु. वक्ता, व्याकरणांतीलू 
जुतक्का-पु. कठड्याचा खांब,कठडा,मनो रा- 
मुतफ़न्नी-वि, फार धूते, कावेबाज. 
मुतफ़रिक-वि. भिन्न भिन्न, अस्ताव्यस्त- 
सुतबन्ना-पु. दत्तक पृत्र. 
मुतबरें (रि)क-वि. पवित्र, शुभ. 
मुतरमंयन-वि. संतुष्ट, शांत. 
सुतमौबल-वि. श्रीमंत. 
मुतरज्जिम-वि. अनुवादक. 
सुतरिब-पु. गायक. 
मुतलक-अ. थोडासुद्धां, यत्किचित्हि.-वि, 

केवछ, नुसता. 
मभुतलाशी-वि. शोधक, शोधणारा. 
मुतबज्जह-वि, छक्ष देणारा 
मुलबल्ली-पु. अज्ञानाच्या संपत्तीचा किया 

धामिक संस्थेच्या संपत्तीचा विश्वस्त, 
सुतवातिर-अ. एकामागून एक. 
मुतसह्वी-पु. कारकून, व्यवस्थापक, लेखक, 
मुतसिरी-स्त्री. मोत्याची कंठी. [ दिवाण 
मुतहम्भ ( मत) लऊ-वि. सहिष्णु, सहनशील 
सुतहेयर--वि. आइ्चर्यचकित: 

मुताई-वि. अस्थाई विवाह केलेली (व्यक्ति), 



मुताबिक 

मृताबिक-अ. अनुसार, प्रमाणें.-वि. अनुकूल. 
मुतारूब-पु. हिशेबाच्षी बाकी. 
मुताला-पु. अभ्यास. 
मुतास्सिर-वि. प्रभावित. 
मुताह-पु. शियापंथी मुसलूमानांतील एक 
मुतिलाइ--पु. मोतीचूर. [ अस्थाई विवाह. 
मुतेहरा-पु. मोत्याची पोची, मनग्रटी. 
मुत्नफ़िक-वि. सहमत. [-अ. निरंतर. 
मुत्तस (सि )-वि. तिकट असलेला, संबद्ध. 
मुत्तह (हि) द-वि. संयुक्त. 
मुद-पु. आनंद, हब, सुख, [ ठोकप्या, 

- ४५२ - मुफलिस 

मुघा-अ. खोटें, व्यर्थ, >वि. फुकटचा. 
-पु. मिथ्या ग्रोष्ट. 

मुनकिर-वि. न मानणारा. -पु. नास्तिक, 
सुनक््का-पु. मनुका. 
मुनसिफ-पु. मुन्सफ, न््यायाधीद. .. 
मुनहनी-वि. वांकलेला, अशक्त. 
मुनहरिफु-वि. वक्त, विरोधी. 
मुनहसर-वि. आश्रित. 
मुनाज्षरा-पु. वादविवाद, चर्चा. 

। सुनादी-स्त्री. दवंडी. 
मुनाफ़ा-पु. फायदा, नफा. 

मुदगर-पु. जोडी,मुग्दल, शस्त्र.-वि. जमीन | मुनासिब-वि. उचित, योग्य. 
2 मसलत देणारा, परामर्ष- 
मुदस्मिग्-वि. अभिमानी. [दाता, अमात्य. 
मु्द्र्सि-पु. शिक्षक. 
मुदल्लल-वि. तकंसिद्ध. 
मुदल्लिल-वि. तर्कानें सिद्ध करणारा. 
मुदास-अ. सदासवंदा, नेहमीं एक सारखा, 
मुदासी-वि. चिरंजीव. [लछागोपाठ. 
मुहुआ-पु. उदेश, अभिप्राय. 
सुहई-पु. वादी, शत्रु. 
मुद्ृत-स्त्री. मुदत, अवधि, पुष्कक् दिवस. 
सुहृत से-पुष्कक दिवसांपासून. 
मुहालेह-पु. प्रतिवादी. 
मुहेया-स्त्री. मुदहईें स्त्रीलिगी रूप. 
मुद्रा-स्त्री. पाहा. 'मुद्रिका'. 
मुद्रातत्व-पु. जुन्या नाण्यांवरूल इतिहास 

* जाणण्याचें शास्त्र. 
मुद्रायंत्र-पु. मुद्रण यंत्र, छापप्याचें यंत्र. 
मुद्रिका-स्त्री. आंगठी, पवित्री, नाणें, 

छाप, मोहर करण्याची आंगठी, 
परवाना, छाप, शिक््का, पदक, चिन्ह, 
संकोच, बोटांची निरनिरालछी रचना, 

- केश्णवांचे शंखचक्रादि छाप. 

मुनिदा-पु. मुनींद्र, मुनिराज. 
मुनि-पु. मौनी, तपस्वी, योगी, संन्याशी, 

वानप्रस्थाक्रमी, व्यास,  अमस्त्य, 
पाणिनी, गौतमबुद्ध, दवणा, पत्स, 
चार, खेजनट पक्षी. 

मुनित्रय-पु. पाणिनी, कात्यायन व पतंजलि 
(व्याकरणशास्र प्रणेते). 

मुनिपट-पु. वल्कल. [ धान्य. 

मुनियो-स्त्री. लाल पक्ष्याची मादी.-पु. एक 
मुनिराज, मुनिवर-पु. मुनिश्रेष्ठ, 
मुनीब-स-पु. कारकून, मदतनीस, साहा- 

य्यक, मालक, ईश्वरभक्त. 
मुतक़ोल-वि. स्थानांतरित. 
मुन्त्ब-वि. निवड केलेला. 
मुन्तजिम-वि. व्यवस्थापक. 
मुन्तज्रि-वि. प्रतीक्षा करणारा, 
मुन्तशिर-वि. विखुरलेला, दुर्दशाग्रस्त. 
मुन्तही-वि.पूर्ण, अंतिम सीमेपयंत पोंचलेला. 
मुन्दरज-वि. नमूद केलेला, लिहिलेला, 
मुन्ना-ध्ी-सू-पु.बाक्ू (टोपण नांव ) .अंतर्गल, 
मुफ्लिस-वि. गरीब, निर्धन. 



सफ़्लिसी “४५३ - मुरव्बज 

मुफ़लिसी-स्त्री गरीबी, दारिख्व भुस्तहिन-पु. परीक्षक. कक 

मुफसदा-पु. उपद्रव, तंटाबखेडा मुरंडा-पु. गुडदाणी. -वत्रि. | 

मुफ़्स्सल-वि.तपशीछूवार, क्रमवा र,विस्तृत. 
-पु. शहराबाहेरील स्थात. [उपद्रवी: 

भुफस्सिद-वि.._ तंटाबखेडा करणारा 

मुफ़्स्सर-वि. तपशीलवार सांगणारा 

मुफ़ारकत-स्त्री. वियोग 
मफ़ीज्ष-वि. गुणकारक, उपकारक. 
मुफ़ीव-वि. लाभदायक, फायदेशीर. 
मफ्त-वि. मोफत, फूकट, विनामूल्य- 

मुफ्तमें-फ्कटाफाकट, विनाकारण. 
मुफ्तलोर-वि. फूकटखाऊ. 
मुफ्ती-पु. मुसलमानी धर्मशास्त्र, एक 
मुबतरा-वि. गुंतलेला.[प्रकारचे न्यायाधीश- 

-वि. बदल केलेला 
सुबनी-वि आश्रित 
मुबरी-वि. पवित्ष, निर्दोष, निरपराध. 
मुबलिर-पु. रक््कम. 
मुबादला-पु. मोबदला. 
मुबादा-अ. असे न होवो. 

' मुबारक-वि. शुभ, मंगलप्रद, फलदायी. 
मुबारकबाद-दी-पु. अभिनंदन. 
मुबारकी-स्त्री. अभिनंदन- 
मुबाल (लि)ग़्ा-पु. अतिशयोकिति. . 
मुबाहिसा-पु. वादविवाद. 

मुब्तदी- रू शिकाऊ 
मुब्तला-वि. मुंतलेला. 
मुमकिन-वि. शक्य, संभव 
मुसमताज्ञ-वि. प्रतिष्ठित, सनन््माननीय- 
सुसलूकत-स्त्री. राज्य. 
मुमानअत, मुसानियत-स्त्री. मनाई. 
मुसानी-स्त्री. मामी. 
मुम्तहन-पु. परीक्षार्थी, उमेदवार. 

मुरई-स्त्री. मुत्ठी, मुद्ठें. 
सुरक-स्त्री. मुरगढ्ा. 
सुरकना-क्रि. अ. मुरगल॒णें, लचकणें, परत 

होणें, धांबणें, नाश होणें, अडकून राहणें, 
घुटमछणें, -कांकू करणें. 

समुरकाना-क़ि. स.मुरगछणें, पिछणें, मोडणें, 
परत करणें, . नाश करणें. 

मुरगा--पु. कोंबडा. 
सुरगाबी-स्त्री. पाण कोंब्रडा. 
मुरग्री-स्त्री. कोंबडी. 
मुरच (जं) ग-पु. मोरचंग (वाद्य). 
मुरछना-क्रि. अ. मूछित होणें, गढून जाणें. 
मुरछा,मुरुछा,मूर्च्छा-स्त्री. मूर्च्छा, बेशुद्धी. 
मुरज-पु. मुदुंग,, पखवाज. 
मुरझाना-क्रि. अ. कोमेजणें. 
म्रत्तन-वि. क्रमबद्ध. 
मुरत्तिब-पु. क्रम लावणारा. 
मुरदन-पु. मृत्यु. जिएणें. 
मुरदनी-स्त्री. प्रेतावरोबर अंत्यविधीकरितां 
मुरदा-पु. प्रेत. -वि. मेलेला, त्राण नसलेला , 
मुरना-क्रि. अ. वल्णें, वांकणें. [कोमेजलेला. 
मुरब्बा-पु. मुरंबा, साखरेच्या पाकांत 

मुरविलेला आंबा. 
मुरब्यी-पु., पालक, संरक्षक. 
मुरसुराना-क्रि. अ. चुरा होगें. 
मुररिया-स्त्री. पी, पिछाची दोरी: 
मुरला-पु. नमेंदा नदी पावा 
सुरली-स्त्री. मुरली (याघ), अलूगुज, 
मुरवा-पु. टांचेच्या वरचा भाग, मोर 
मुरबी-सरुत्री. धनुष्याची दोरी 
मुरब्यज-वि. प्रचलित. 



मख्यत 

मुल्यत-स्त्री. सज्जनता, शील. 
म्रशिव-पु गुरु, मार्गदर्शंक, शिष्ट, मोठा, 
मुरस्सा-वि. रत्नजडित. [ हुआर माणूस. 
मुरहा-वि. मूछ नक्षज्रावर जन्मलेला 

(मुल्गा), अनाथ, उपद्रवी, उनाड. 
मराड़ा-पु. जलतें लांकूड. [ -पु. श्रीकृष्ण. 
भुराद-स्त्री. वासना, आशा, मनोरथ. 
सुराव पाता,मुराद पूरी होना-मनोर्घ पूर्ण 
सुराद चाहना,मोौगना-नवस करणें. हिणें. 
मुराबी-वि. इच्छेनुसार, लाक्षणिक (अर्थ). 
मुराना-क्रि. स. बारीक चावणें,परत ै भुरार-पु. कमछाचा देंट, श्रीकृष्ण. 
मुरारि,मुरारी-पु. श्रीकृष्ण. 
सुरासल्टा-पु. पत्र, कागद. 
मुरासछाल-पु. पत्रव्यवहार. 
मुरासा-पु. कर्णफूल. 
मुरीद-पु. शिष्य, अनुयायी. 
मुरीदी-स्त्री. शिष्यत्व. 
मुरआ-पु. घोटा, मोर. [ मुरडणें. 
मुदकना-क्रि. अ. झुकणें, मुरगछणें, बांकणें, 
मुरुख,मर्ख-वि. मूर्ख. [ >ज्री. मूर्छा. 
मुरुछना-क्ि. अ. मूच्छित होणें, कोमेजणें, 
मुख्झना-क्रि. अ. कोमेजणें. 
मुरे (रं) ठा-पु. फेटा, मुंडासें, 
समुरेरना-क्रि.अ. अडकणें,फिरविणें,चु रगकणें. 
मुरोबज-वि. प्रचलित. 
मुरोबत-स्त्री. संकोच, मर्यादा, मुवंतत, 
सुरं-पु. कोंबडा. 
मुर्चा-पु. गंज, जंग. 
मुर्तहन-वि. गहाण ठेवलेलें, [सावकार. 
मुर्तहिन-पु. गहाण वस्तु ठेवून घेणारा 
मुर्वनी-स्त्री. प्रेतकल्छा, प्रेतयात्ना. 
मुर्दा-पु. प्रेत. 

डक डा ० मुबराकृकत 

मुर्मुर-पु. भुशाचा अग्नि, मदन, सूर्यादद. 
मुर्रा-पु. पोटांत होणारा मुरडा, मुरुड शेंग. 
मुर्री-स्त्री. चिघीची वात, दोच्यांना पीछ 

देऊन गांठ मारण्याची विश्विष्ट पढब्नि, 
मुर्रीदार-वि. पीछदार. [ पीढ्. 
मुशिद-पु. पाहा 'मुरशिद'. 
मुलकना-क्रि. अ. पुलकित होणें, रोमांचिद् 

होणें, आनंदित होणें. | 
मुलकौ-वि. शासन व्यवस्थेसंबंधीं, स्वदेशी. 
मुलजिस-वि. अपराधी. 
मुल्तवी-वि. तहकूब. 
मुलमची-पु. मुलामा देणारा. 
मुल्म्भा-पु. कल्हई, बनावट किवा दिद्धा- 
मुलम्भासाज-मुलामा देणें.  [ ऊपणा. 
मुल्वहा-वि. मुठावर आलेला, खोडफर. 
मुलो-पु. मौलवी, मुल्ला. हे 
मुलाकात-स्त्री. भेट,मुलाखत,मैत्री,सलोखा. 
मुलाकाती-वि. ओछखीचा, परिचित, भेंटी 
मुलाक़ी-पु. मुलाखत घेणारा. [ संबंधी. 
मुलाज़िम-पु. नोकर, जवत् राहणारा 
मुलाज़िमत-स्त्री. नोकरी. ह 
मुलायभ-वि. मऊ, मूृद्ू, नाजूक, हलका 

मनुष्य, [मृदुता, 
मुलायम (सि )त-स्त्री. कोमलता, मऊपणा, 
मुखाहज्ञा-पु. निरीक्षण, देखरेख, भीड, 
मुलेठी-स्त्री. ज्येष्ठीमघ. [मुरवत. 
मुरेयन-वि. रेचक. 
मुल्क-पु. देश, मुल्ख, प्रांत, जग. 

$ भुल्तबी-वि. स्थगित. 
मुवक््क (क्कि) ल-पु. अशील, पक्षकार, 
मुवज्जह-वि. तकंसंगत, उचित. 
मुवरिख-पु. इतिहासकार. 
मुवाफकत-वि. पाहा, 'माफ़िकत'. 



सुवाफिक जे ड५् ५ किक मुसाफिरित 

भुवाफिक-वि. माफक, अनुकूल, समान. 
मुशब्बह-वि. समान, तुल्य. -पु. उपमान. 
सदार्रफ-वि. प्रतिष्ठित, सन्मान्य, मान- 

मरातब मिव्ठालेला, उच्च, श्रेष्ठ. 
मुशाबह-वि. समान. 
मुशायरा-पु. काव्य गायन, कवि संमेलन. 
सुशाहरा-पु. पगार. 
मुशाहिद-प्रेक्षक, 
मुशाहीर-पु. प्रसिद्ध लोक. 
मुशीर-पु. सलल्लाकार, राजाचा मंत्री. 
मुशक-पु. कस्तुरी. -स्त्री. दंड (हाताचा) 
मुइकदाना-पु. एक वेलीचें बी, याला 
कस्तूरीसारखा वास येतों 

सुषकबिलाई-पु. जन्हारी मांजर. 
मुश्किल-वि. कठिण/दुष्क र.-स्त्री. काठिण्य, 

अडचण, आपत्ति. [करणारा. 
मुश्किल-कुशा-पु. परमेदवर, संकट दूर 
मुदकी-वि. कस्तुरीरंगाचा काछा, कस्तुरी 

मिसल्ठलेला. -पु. काछा घोडा 
मुइकें-सत्री. भुजा 
मुहकें फसना या बाधना-मुसकया बांधणें. 
मुकत-पु. मूठ, हप्ता, 
मुइ्तबह्-वि. संदिग्ध. 
मुइतमिल-वि. जोडलेलें. 
मुशझतहर-वि. प्रसिद्ध, प्रकाशित. 
मुक्तहिर-वि. प्रकाशक, प्रसिद्धकर्ता. 
मुइपाक-वि. महत्त्वाकांक्षी: 
मुषना-क्रि. अ. चोरीस जाणें, फसणें. 
मुषुर-स्त्री. गुंजन 
सुष्टि-स्त्री. मूठभर, पल, मूठ, ठोसा, चोरी 

दुष्कात्ठ,पैलकान, वजन, सारग्रंथ,मो रवा, 
शस्त्रादिकांची मूठ, संक्षिप्त ग्रंथ 

मुसंड़-पु. धष्टपुष्ट, शरीर कमावलेला 

मुसफनि-स्त्री. स्मित,मंदहास्य. [माणूस, गुंड. 
मुसकराहट,मुसका (कया) न-स्त्री. स्मित, 

मंद हास्य. 
मुसहस-पु. घटकोन,सहा चरणांची कविता- 
मुसन्ना-पु. तक््कल.-वि. नकली, 
मुसन्रिफ-पु. लेखक, ग्रंथकार. 
मुसफ्फ़ा-वि. शुद्ध, साफ.  [-पु. नाझ- 
मुसलद-ध-वि. उध्वस्त, नष्ट झालेलें. 
मुसस्मस-वि. दृढ़. -स्त्री. एक प्रकारक्ी 
मुसम्मा-वि. नांवाचा. [कविता. 
मुसम्भात-स्त्री. स्त्री. -वि. मुसम्माचें 
मुसरा-पु. मोठी मुत्ठी. स्त्रीलिंगी रूप- 
मुसरिफ-वि. खचिक स्वभावाचा. 
मुसरिया,मसुरी-स्त्री. उंदरी, काचेच्या . 

बांगडया करण्याचा सांचा. 
मुसरंत-स्त्री. आनंद. 
मुसलूमीन-पु. मुसलमान लोक. 
मुसलसल-वि. क्रमबद्ध, क्रमिक. 
मुसलेह-वि. सुधारक, मारक, परामर्ष. 
मुसल्लम-वि. शाबूत,अखंड.--धु. मुसलमान. 
मुसल्लस-पु. त्रिकोण, तीन तीन ओद्ठींची 

किवा पदांची एक प्रकारची कविता 
मुसल्लह-वि. सशस्त्र. [सतरंजी, मुसलमान 
मुसलल््ला-पु. नमाज पढण्याची चटई किया 
मुसव्यिर-पु. चित्रकार. 
मुसब्विरी-स्त्री. चित्रकला 
मुसहर-स्त्री. वेदू जात 
मुसहिल-वि. जूलाबाचें औषध, रेचक. 
मुसाफहा-पु. हतांदोलन' 
सुसाफ्रि-पु. प्रवासी, 
मुसाफिर खाना-पु. घधर्मशाक्वा, आगया- 

डीच्या प्रवाश्यांना उतरण्याचें ठिकाण. 
मुसाहफ़िरत,मुसाफ़िरी-स्त्री. प्रवास. 



'मुताचहत 

मुसालहत-स्त्री. पाहा मसालह॒त'. 
सुसाशवात-स्त्री. समानता. 
मुसाबी-वि. बरोबर, तुल्य- 
मुसाहब-पु. श्रीमंत किवा राजे लोकांचें 

जवछ राहणारा, दरबारी- 
मुसाहिबत-स्त्री. साथ, सोबत. 
मुसीबत-स्त्री. संकट, विपत्ति, कष्ट, दुःख. 
मुस्किरात-पु. मादक पदार्थ. ० 
'शुत्टंड-डा-वि. गलेलठ्ठ, बदमाश. 
मुस्तअफ़री-विं. राजीनामा देणारा. 
भुस्तकबिल-पु. भविष्यकात्ट, 
सुस्तबिल-वि. कायमचा, मजबूत, दृढ़. 
मुस्तक्रीम-वि., ताठ उभा राहिलेला. 
सुस््सशीस-पु. खटला भरणारा. 
मुस्ततीरलू-पु. आयात. 
मुस्तनद-वि. प्रमाणित सनदशीर. 
समस्तफ़ा-ति. स्वच्छ केलेला.--पु. मनु- 

ध्याच्या अंगांतील दुर्गुण ज्यांच्यांत 
नाहींत असा (महंमद पैगंबराकरितां 
योजिलेला शब्द) . 

मुस्तफ्रीज्ष-वि, लाभाची आशा ठेवणारा. 
मुस्तफ़ोद-वि. फायथाची इच्छा करणारा. 
भुस्तमल-वि. उपयोगांत आणलेला. 
सस्तवी-वि. सपाट. 
मुस्तस्ना-वि. वेगक्ें केलेलें. 
मुस्तहक-वि. पात्र, हक््कदार. 
मुस्तहकसम-वि. दढ, वाजवी. 
सुस्ता-स्त्री. नागरमोथा. 
मुस्तमरू-वि. तत्पर, हुशर, तरतरीत. 
मुस्तैद-तपर, हुशर, तरतरीत 
अुस्ते-स्त्री, तत्परता, चुणचुणीतपणा, 

हुआरी. [करणारा. 
भुस्तेफ़ी-पु. ऑडिटर, कर्ज पूर्णपणें वसूल 

न ४५६ -- महत्ता 

मुस्यत-वि. सिद्ध, लिहिलेलें. -पु. बेरीज. 
मुहकम-वि. मजबूत. 
मुहकमा-पु. विभाग, खातें. 
मुहक््क-वि. ठीक, अजमावलेलें.--पु. एक 

प्रकारवी सुंदर लिपी. 
मुहक्किक-पु. परीक्षक. 
मुहज्जब-वि. शिष्ट, सभ्य. 
मुहतमिम-पु. व्यवस्थापक. 
मुहताज-वि. गरीब, दरिद्री, गरजू. 
मुहताज खाना-पु. अनाथालय. 
मुहताजी-स्त्री. गरीबी, दारिद्व. 
मुहद्दि-पु. संशोधक, व्याख्याता, धर्मशा- 
सुहन्दिस-पु. गणितज्ञ. [स्त्रज्ञ. 
मुहब्बत-स्त्री. प्रेम, मैत्री. 
मुहब्बत आमेजू-वि. प्रेमत्ट. 
मुहम्मद-पु. महम्मद पैगंबर. 
मुहर-स्त्री. मोहर, छाप. 
मुहरा-पु. पुढचा भाग, निशान, लरक्ष, 

मोहरें (बुद्धिबल्ठ), घोड््याच्या तोंडा 
बरील साज, तोंडाचा भाग. 

मुहरालेना-सामना करणें, समोर येऊन 
मुहरी-स्त्री. पन्हाद्वी, मोरी... [ लढणें. 
सुहरंभ-पु. मोहरम, शोक. 
मुहरंभी-वि. मोहरमसंबधीं, उदास, एक- 

कलल््ली, दुःखी. [करणारा. 

मुहरिक-वि. संचालक, नेता, गति उत्पन्न 
मुहरिर-पु. कारकून, लिहिणारा मनुष्य. 
मुहरिरी-स्त्री. कारकुनी. 
मुहलूत-स्त्री. सवड, मुदत. 
मुहल्ला-पु. पेठ, मोहल्ला. प्यादा. 
मुहसिरू-वि. वसूल करणारा, -पु. शिपाई, 
मुहाजरत-स्त्री. वेगछे होणें, दुसच्या जागीं 
मुहाना-पु. खाडी. [ वस्ती करण्यास जाणें. 



मुहाफुजत स््ि ड५् छ म्रत,म्रसि 

महाफजत-स्त्री. संभाक्ठ. [ स्त्रियांकरितां). 
महाफ़ा-पु. पालखी, मेणा (विशेषतः 
मुहाफिज-पु. सरक्षक. 

मुहाफिजलाना-पु. एकाद्या कार्याल्याचें 
किवा न्यायालयाचें कागदपत्र ठेंवण्याची 

मुहार-पू. उंटाच्या नाकांतील वेसण.[जागा. 
मुहाल-वि. अशक्य, असंभव. -पु. मोहल्ला, 

महाल, (कांहीं गांवें मिछन झालेला 
भाग), हिस्सा 

मुहाला-पु. चुडे भरतांता पुढें घालण्याची 
पितकछी बांगडी, हत्तीच्या दांतावर 
बसविण्याचें पितत्वी टोपण. 

सुहाबरा-पु. वावप्रचार, संवय, अभ्यास 

मुहास (सि) रा-पु. वेढा, शज्रुसैन्याला 
दिलेला वेढा 

मुहासिब-पु. ऑडिटर, जमाखर्च ठेवणारा. 
मुहासिल-पु. उत्पन्न, नफा, छाभ- 
मुहि-स. मला, माझ्यासाटीं. 
मुहिब्ब-पु. प्रेम करणारा. [ आक्रमण. 
मुहिस-स्त्री. कठिण काम, लढाई, हल्ला, 
मुहीत-वि. वेढा घालणारा. -पु. वेढा, 

पृथ्वीला चारीबाजूनीं वेढलेला समुद्र. 
मुहीब-वि. भयानक. 
मुह॒ते-पु. क्षण, वेत्े, घटिका- 
मुहेया-वि. तयार, उपस्थित. 
मूग-स्त्री. मग 
म् गफली-स्त्री. भुईमुगाची शेंग 
स् गा-पु. प्रवारछू, पोवद् 
मू गिया-वि. मुगाच्या रंगाचा, हिरवा. 
भछ-स्त्री. मिशी 
मू छ उखाड़ना-गर्व हरण करणें 
मं छ नौची होना-फजिती होणें 
म् छ में हेंसना-गालांत हंसणें ( उपहासानें ). 

म् छी-स्त्री. कढी. 
मे ड-पु. डोके 
मड़ मारना-धडपड करणें, डोकें घालखें 
मं डस-पु. मुंडन संस्कार. [ चेला बनविणें 
मू इना-क्रि. स. मुंडन करणें, फसबिणें, 
म् दना-क्रि. स. झांकणें, आच्छादणें. 
मू-पु. केस, रोम | 
मृक-पु. मुका, छाचार, भिकारी, मांस 

“वि. न बोलणाश जिाएणें 
म्खना-क्रि. स. चोरणें, न विचारतां घेऊन 
मचना-क्रि. स. सोडणें, सांडणें, सोडविणें. 

-पु. न्हाव्याचा केस उपटण्याचा चिमंटा. 
मूजिद-वि. शोधक, आविष्कार करणारा. 
मूजिब-पु. कारण: 
सज्ञी-पु. त्रास देणारा, दुष्ट 
मूठ-स्त्री. मूठ, मूठ मारण्याचा मंत्र 
भड़-पु. डोक॑. [मुठीत मावण्याइतकी वस्तु 
मूड़ना-क्रि. स. मुंडणः करणें. [मूछित 
मूढ़-वि. मूखं, गोंधल्ठलेला, फसछेला, 
मूढ़गर्भ-पु. मेलेला गर्भ, कष्ट प्रसूति. 
मूढा-पु. स्टूल. 
मूत-पु. मूत्र, ऊूघवी. -वि. -बांधलेलें. 
सूतता-क्रि. अ. लघवी करणें. 
मतका दिया जलना-चलती असणें. 
सूतना बंद करना-संब्ठो का पछो करणें. 
समनिस-पु. मित्र, मदतनिस. 
सूबस्-अ. केसाकेसांत, सर्व केसांत, 

रोमरामांत. [ मूल्ठनक्षत्र. 
म्र-पु. जड, मूछ, जडीबुटी, मूठ घन, 
भ्रख,मूर्जे-वि. मूर्ख, अज्ञानी 
स्रखताई-स्त्री. मूखंता 
स्रेखा-पूु. पाहा 'मोरचा'. 
स्रत,म्रति-स्त्री. मूर्ति, प्रत, 



म्रति 

म्रति-प्रतिमा, मूर्ति. 
म्रि-शी-स्त्री. मुब्ठी, मूल, मुब्ठा. 
(किसीको ) म्रि गाजर समझना-एकाद्यास 

अत्यंत तुच्छ समजणें. 
मूर्च्छा-स्त्री. भोंवछ, अज्ञान, बेशुद्धि. 
मूत्त-वि. मूच्छित, मूर्तिमंत, दृश्य आका- 

_राचें, घटूट, सत्य. 
मूत्ति-स्त्री. आकारयुक्त वस्तु, स्थूल 

पदार्थ, आकृति, अबतार, पुतढ्ठा, 
प्रतिमा, वेह अवयव, घट्टपणा, 
काठिण्य, सौंदर्य, स्वभाव. [ शिल्पी. 

मूतितक्षक-पु. मूर्ति घडविणारा, देवांचा 
मूक-पु. मूल्ठ, कंद, आरंग,मूछ हेतु, मूलधन, 

आारंभीचा भाग, पाया, मूक नक्षेत्र, 
-वि. मुख्य. 

मूलक-पु. मूल्ठ, मूल्स्वरूप, उत्पन्न कर- 
मूऊघन-पु. भांडवल. णिरा- 
मूल्म-पु. किमत. 
मूस-पु. उंदीर. 
मूसदानी-स्त्री. ऊंदराचा पिजरा. 
सूसना-क्रि. स. चोरून नेणें. 
मूसर-छ-पु. मुसत्त, -वि. मूखे, असभ्य. 
समूसलचंद-पु. मूर्स मनुष्य. 
मूसल (छा) धार-अ. मुसक्ृघार (वर्षा). 
मूसला-पु. झाडाचें जाड व सरब्ठ मूल्- 
मूसा-पु. मोझ्षेस. 
सृग-पु. पशु, हरिण, शोध, पाठलाग, 

शिकार, याचना, सह्याद्रीवरील हत्ती, 
मृग नक्षत्र, मार्गशीर्ष, मकररास. 

मृगछाला-स्त्री. हरिणार्चे कातड़ें. 
भुगदाव-पु. काशीजबछील सारनाथाचें 
सुगाधीद-पु. सिंह... [ प्राचीन नाँव- 
खुगी-स्त्री. मिरगी, फेंफरें, हरिणी, एक 

- डं५८- मेचकता, सेलकताई 

वर्णवृत्त, कस्तूरी. ह 
मुणाल-पु. कमलनालऊ, कमलाचा  देंठ. 
सृत-वि. मेलेला, निष्फ्छ, भस्म केलेला 

(धातु).-पु. मरण, भिक्षा- 
समृतक-पु. प्रेत, मेलेला प्राणी, सुतक. 
सृत्यु-स्त्री. मरण, यम, संसार, देहांतील 

प्राण नेणारी देवता, हिरण्यगर्भ, 
मुर्दंग-पु. मृदंग. 
मुदु-वि. मऊ, क्षमाशीर, दु्बंढ, बोथट. 

-पु. शिसे, लोखंड, सामोपाय, कोरफड. 

“अं. हृल्टूहलू, मजुछ- 
मगल-वि. मऊ. -पु. अंजीर, पाणी. 
मुगलाई-पु. मऊपणा, 
मृषा-अ. व्यर्थ. “वि. मसत्य. 
में-अ. आंत, ठायीं, बाजूनें, सप्तमीचा 
मेंगनी-स्त्री. शेठीची लेंडी. [| प्रत्यय. 
सेंड-स्त्री. बांध, पाछ, कुंपणा. 
मेंडक-पु. बेड्क. 
भेअराज-पु श्रेणी, शिडी, महंमद पैगंबराचें 

स्वर्गात देवाजवछ जाणें व परत येणें. 
मेकरू-पु. अमरकंटक पर्वत. 
मेख-पु. मेषरास, काटा, पाचर. -स्त्री. 

खिढ्ा, खुंटा, मेख. 
| भेखल-ला-स्त्री. कमरपट्टा,करंगोटा, बज्ञां- 

तील किवा मुंजीतील कटिसूत्र, पर्वताची 
बाजू, म्यानावरचा पट्ठा, यज्ञकुंडा 
भोंवतालूची समिधा, नर्मदा नदी. 

सेघ-पु. ढंग. 
मेघडइंबर-पु. मेघगर्जना, मोठा तंबू. 
सेघनाव-पु. मेघगर्जना, वरूण, रावणाचा 
मेघवाई-स्त्री. मेघसमुदाय. [परृत्र, मोर. 
मेचक-वि. काले. -पु. घूर,मेघ, लहान विचू. 
सेचकता,सेचकताई-स्त्री. काछा रंग. 



भेज्ञपोश-पु. टेवलावर घालण्याचें कक 

पल है ९-- संखाना 

शाई, नील. [लवकर मिसकछूत जाणारा. 
मेज-स्त्री. टेबल, उंच चौकी. जे ल् मेला-पु यात्रा, गर्दी, संयोग, सुरमा, 

सेजबान-पु. पाहुणचार करणारा- 
मेट-पु. सजुरांचा मुकादम. [करणास. 
सेटनहार-रा-वि. पुसून टाकणारा, नाहींसें 
मेटना-क्रि. स. नष्ट करणें. 
भेड-पु. बांध, कुंपण. 
मेढक-पु. बेडूक. 
मेढ़ा-पु. एडका, मेंढा. . [असतात.). 
सेढ़ासिगी-स्त्री. एक वेल (हिची मुछें औषधी 
मेढ़ी-स्त्री. तीन पेडांची वेणी- 
मेथौरी-स्त्री. मेथीची भाजी घालूतव केलेली 
मेद-पु. चरवी, कस्तूरी. [ वडी. 
मेदा-पु. पोट- -स्त्री. एक प्रसिद्ध ओऔषधी. 

सेविनी-स्त्री, १थ्वी, भूमि. 
मेधा-स्त्री. बुद्धि, स्मरणशक्ति, छप्पय 

छंदाचा एक भेद. [ स्त्री. मेनका. 

मेना-क्रि, स. पव्कान्नांमध्यें मोहन घालणें. 
सेस-स्त्री. मडम, राणी (पत्यांतील). 
मेसना-पु. कोंकरू, घोडयाची एक जात. 
मेमार-पु. गवंडी. 
मेय-वि. मापण्यायोग्य. 
मेरवना-क्रि. से. मिसक्रणें, संयोग करणें. 
मेरा-स. माझा. -पु. गर्दी, जत्ना. 
सेराउ-ब-पु. समागम. “स्त्री. अहंकार. 

मेरू-पु.एक पर्वत,जपमा्क्ेतीलम घला मणी. 
मेरे-स. माक्षें,भेरा यासवेनासाचें अ. वचन. 
मेल-पु. भेट, मिलाफ, सलोखा, मैत्री, संगत, 

साम्य, जोड्ड, बरोबरी, मिश्रण, तन््हा, 
प्रकार. [दोन वस्तूचा मिलाफ़ होणें. 

मेल खाना-बेठना, मिलना, सोबत होणें, 
मेलना-क्रि. मिह्तविणें, धालणें, ठेवणें. 

-क्रि. अ. एकत्र होणें, 

मेली-पु. मित्र, सोबती, ऋणानुबंधी. -वि 
मेबा-पु. सुकामेवा, फढें 

मेबाफरोश-पु. मेवा विकणारा. [ स्थान 
सेवासा-पु. किलला, गड, घर, रक्षणायें 
मेबासी-पु. सुरक्षीत असलेला, किल्यांत 
भेहेंदी-स्त्री. मेंदी. [राहणारा,घरचा मारूक- 
मेह-पु. ढ़ग, पाऊस, वर्षाव. 
मेहतर-पु. भंगी - 
भेहनत-र्त्री. श्रम, मेहनत. 
मेहनताना-पु. श्रमाचा मोबदला. 
मेहनती-वि. परिश्रम करणारा- 
सेहमान-पु. पाहुणा 
मेहमानदारी-स्त्री.. आतिथ्य, पाहुणचार- 
मेहर-स्त्री. दया, कपा, स्त्री, पत्नी, साहा- 

नुभूति, सुखसंपन्नता.-पु. सौरमास. 
'मेहरबान-वि. दयाल्हृ. 
मेहरबानी-स्त्री. दया, #पा- 
मेहरा-पु. हिजडा, क्षत्रियांची एक जात. 

मेहराब-स्त्री. महिराप. 
मेहरार-रू-स्त्री. पत्नी, स्त्री, 
सेहरी-स्त्री. पत्नी, स्त्री. 
मेह-स्त्री. कृपा, सहानुभूति, सुख जआाणि 

संपन्नता. -पु. सूये, सौरमास, महिला: 
में-स. मी. -अ. आंत. 
से-अ. सह, बरोबर, मद्य. 
मंकशी-स्त्री, मद्यपान. 
सेका,सायका-पु. माहेर. 
समेका करना-युद्ध करणें. 
मंका मारता या लेना-जिकणें, टक्कर देखें. 
सका साफ होना-सार्ग निष्कंटक होणें. 
मंखाना-पु. दारूचें दुकान. 



शैगरू 

मेगंखच-पु.. मस्तावलेला हत्ती 
मस्तावलेला 

ऑशथिली-स्त्री. जानकी, मिथिला देझाची 
जेदा-पु. सपीठ, मैदा, 
सेंदान-पु. रणक्षेत्र, लांबरुंद सपाट जमीन. 
सैन-मदन, मेण, कामदेव. [ औषधी फल: 
मैनफल-पु. अक्रोडाच्या जातीचें एक 
सेनसिल-स्त्री. मनशील (एक रासायनिक 

ओऔषबधि ) , एक प्रकारची पिवदी धातु 
मेना-पु. रजपुतामधील एक जात. -स्त्री 

हिमालयाची स्त्री, मेनका, मैना 
मेनाक-पु. एका पर्वताचे नांव, हिमालयाचें 
सेमंत-वि. मदोन््मत्त, गविष्ठ.[एक शिखर. 
मेयत-स्त्री. मृत्यु, मरण ,शव, प्रेत. 
मेया-स्त्री. आई (आदराचा शब्द). 
मैरा-पु. शेतांतील माचा. । 
मेल-पु. मत्ठ, दोष विकार, मैल. [वागणें. 

(किसीके प्रति) मेल रखता-खुनशीपणानें 
(हाथ पेरका)मैल-हाताचा मत्ठ,तुच्छ गोष्ट. 
मेल खौरा-वि. मक॒कट रंगाचा, मछखाऊ, 

-पु. साबण. 

मेला-वि. मतक्ठकट, विकारयुक्त, दुर्गध- 
युक्त.-पु. घाण. [ षित होणें. 

मेला करना-मन खिन्न होणें, मन कलु- 
मेला कुचेला-वि- घामट,  मल्ललेलें, 

सत्ठकट कपडे घालणारा. 

सेहार-पु. मठठा, फोडणीचें ताक. 
मो-स. माझा.-अ. मध्यें, मी. 
सोंगरा-पु. मोगरा. ' 
मोछ-स्त्री. मिश्ी. 
सोंढा-पु. वेताची बेठक, खांदा. 
सो-स. माझा. 
मोई--वि. मोहित झालेली. बे शुद्ध, मेलेली. 

वि. 

न्न्डेँ दर 0-5 

[ राजकन्या.. 

मोदिया 

मोकना-पु. बिनदांतांचा हत्ती, बिन मिशांचा 
पुरुष.-क्रि. अ. संपर्णे. सुटर्णे-क्रि. स 
मोडणें, फेंकर्णे 

भोकल-लछा-वि. स्वच्छंदी, स्वतंत्र. 
भोख, मोक्ष-पु. मोक्ष, सुद्टी, मुक्ति, 

जन्ममरणापासून सुटका, गल्यून पडणें, 
टाकणें, कर्ज फेडणें, त्याग, उधक्कपट्टी, 

समोखा-पु. झरोका. [ फेकर्णे, 
सोच-स्त्री. शीर चमकणे, नस उतरणें.- 

पु. के, शेवगा, सांवरी, सछई.. 
सोचखाना-क्रि. स. मुरगकछणें (पाय इ.). 
मोचन-वि. सोडविणारा, सुटका, कर्ज 

फेडर्णे. 

सोचना-क्रि. स. सोडविणें, फेकर्णे, पाडणें. 
-पु. कंस उपटण्याचा चिमटा. 

मोची-पु. चांभार.-वि. सोडविणारा, दूर 
सोच्छ-पु. पाहा मोख'. . [करणारा. 
मोछ-स्त्री. मिश्षी.-पु. मोक्ष: 
मोज (जि) जा-पु. अद्भुत कृत्य, चमत्कार. 
मोजरा-पु. पाहा मुजरा'. 
मोट-स्त्री. माठोडें.-पु. मोट (चामड्चाची) . 

-वि. साधारण, कमी किसतीचा. 
मोटरी-स्त्री. गठडी. 

मोटा-वि. जाड, लूठठ, दाट, जाडेंभरडें. 
सोटा खाना, सोटा पहनना-साधी राहाणी. 
मोटा झोटा-वि. जाड़ें भरडें 
मोदाई-स्त्री. स्थूलपणा, छटूठपणा, कुरापत 
मोटाई चढ़ना-घमेंडखोर होणें 
मोटाना-क्रि. अ. लठ॒ठ होणें, घम्मेंड करणें, 

फूगणें, श्रीमंत होणें.-क्रि. स. लद्ठ करणें 
'भोटिया-पु. हमाल, ओसझें वाहणारा, जाड़ें 

भरडें कापड. 



मोठ -४६१-- मोरी 

सो5-मुगाप्रमाणें असणारें एक घान्य- 
सोड़-पु. वव्ठण, यांकण. 
सोड़दार-वि. बांकडें तिकडें, वकणदार. 
भोड़ना-क्रि. स. वतवर्णे, फिरविणें, घडी 

करणें, मोडणें, बोथट करणें. 

(मुह)मोड़ना-विमुख होणें. 
सोतक्तिद-वि. विश्वास ठेवणारा, एकाया 

धर्माचा अनुयायी. 
मोतबर-वि. विश्वासपात्र. 
सोतसद-वि. विश्वासू, विश्वस्त- 
मोतमिद-वि. विश्वास ठेवणारा. 
मोताद-स्त्री. औषधाचें निश्चित प्रमाण. 
मोतिया-पु. मोगरा, एकप्रकारचा नम- 

स्कार--वि. फिक्का गुलाबी किवा 
पिवद्या गुलाबी मिसल्ठलेला रंग. 

सोतिया बिंद-पु. मोतिबिदु. 
मोतिझिरा-पु. कांजिण्या. 
मोतिसिरी-स्त्री. मोत्यांची मात- 
मोती-पु. मोती. 
सोती कूट कर भरना-चमकर्णे. 
मोती गरजना-मोती पिचण्णे, मोती तडकणें. 
(आंख के ) मोती-अश्रु. 
(मानस के ) मोती-अश्रु. 
समोतीओंसे मु ह् भरना-पुष्कल्ससें द्रव्य देणें. 
मोती पिरोना-अत्यंत गोड बोलणें, उत्तम 

लिहिणें, बनावट गोष्ट सांगणें. 

मोती मोलना-क्ि. स. फावडशानें पैसे 
सोथी-स्त्री. मेथी. [ओढणें, 
मोद-पु. हष, प्रसन्नता, सुगंध, एक छंद. 
मोदक-वि. आनंद देणारा.-पु. लाड़ू, 

ओषधी छाडू, गूछ, एक वर्णवृत्त. 
सोदी-पु. किराणा सालाचा व्यापारी: 
सोदीखाना-पु. मालाचें कोठार, भंडार. 

सोधू-वि. मूर्ख. [ करणें.-- पु. पेटारा. 
सोन, सोना-क्रि. स. भिजविणें, ओके 
सोसम-पु. मेण.-वि. मऊ, दयाकू- 
सोसजासा-पु. मेणकापड. 
भमोमबत्ती-स्त्री. मेणबत्ती._ [विणकर. 
सोसिन-पु.धर्मनिष्ठ मुसलमान, मुसलमान 
सोभियाइ-स्त्री. नकली शिरकाजित. 
सोसी-वि. मेणाचें. 
मोय-स. माशझ्ना. याचें ) - 
सोयन-पु. मोहन (पदार्थात धालूव- 
मोर-स. माझें. -पु. मोर, मुंगी, सैन्याची 

पुढची रांग. 
मोरचंद--पु. मोराच्या पंखावरचा डोठ्ा. 
सोरचा-पु. गंज , जंग, कीट (लोखंडा- 

वरील ), खंदक, खाई, मात्यात्री जागा.- 
सोरचा जीतना या मारना-शत्रूची आधाडी 
सोरछल-पु. मोरप्सिची चवरी. [मारणें. 
समोरछली-पु. बकूढीचें झाड. 
मोरन-स्त्री. मोडणें, श्रीखंड,घुसल्लेलें दहीं. 
सोरबा-क्रि. स. लोणी काढणें, बढ्णें. 
सोरनी-स्त्री. लांडोर, नथेची टीक. [तुरा. 
मोरपंखा-पु. मोराचें पीस, मोरपंखाचा 
मोरपेंखी-स्त्री. सोरासारखी आकृति एका 

टोंकाला असणारी नाव.-पु. मोराच्या 
पिसासारखा रंग.-वि. मोरपिसाच्या 
रंगाचा. 

मोरपच्छ-पु. मोरपीस- दिरी. 
सोरबा-पु. मोर, सुकाणूला बांधण्यात्री 
सोरहुति-अ. माश्याकड्न, माश्यासारखी 

माझी पाली. 
मोरा-वि. माझा.-पु. अकीक नांवाचें रत्न. 
सोराचा-क्ि. स. सभोंवार फिरविणें, 
सोरी-स्त्री. पन््हाछी, मोरी, क्षत्रिम्रांत्ी 



भोल >+४६२- मोरूसी 

मोल-पु. मूल्य, किसत. [एक जात. | सौका-पु. संधि, घटनास्थव्ठ, देश, स्थान 
मोल तोले करना-भाव ठरविणें. मोका बे मौका-वेछीं अबेढीं. 
मोष-पु. मोक्ष, चोरी, लूट. * | मोकाशनास-वि. संधिसाबु 
मोह--पु. माया, अज्ञान, मूर्च्छा, प्यार, | भौकूफ-वि. बडतर्फ (नौकरीवरून), 

घोटाल्ला, चूक, आश्चर्य, दुःख देहाला | रहें केलेला, अवलंबून राहणारा. 
आत्मा मानणें, प्रेमाचें वेड. मौखिक-वि. तोंडी, तोंडाचा. 

मोहड़ा-पु. दर्शनी भाग. मोज-स्त्री. लहर, उत्साह, आनंद, सब, 
मोहताज-वि. गरीब, कंगाल, इच्छुक. | भोज उड़ाना-मौज मारपें. [ वैमव. 
बोहताढ़ा-वि. गरीब, कंगाल. [आंबा. | (किसीकी) मौज पाना-दुसन्याची मर्जी 
मोहनभोग-पु. शिरा, एका जातीचा मोज में आना-लहरींत येणें. [ बाणपें. 

सोहना-कि. स. मोहित करणें, ठकविणें, | भौज्ञा-पु. जागा, शेत, गांव. 
भुलविणें, बेशुद्ध करणें, भोजी-वि. मज़ा मारणारा, ओआनंदी, 

सोहनी-स्त्री. समुद्रमंधत काले विष्णु- | मौजू-वि. योग्य, ठीक. [ प्रसन्नचित्त. 

रूप, भांग, मदद... सौजूद-वि. उपस्थित, हजर, तथार. 
मोहेमय-वि. खोटें, मूर्खतापूर्ण.. | न्नौजूदगी-स्त्री. उपस्थिति. 
मोहमिल-वि. निरर्थक, सोडलेला. [(नाणें.) मौजूदा-वि. चालू. [ सैन्य वर्गैरेची हजेरी. 

मोहर-स्त्री, शिक्का, मोहरें, छाप, मोहोर सष्टीतील सर्व हवाले मोहर “माती मौजूदात-स्त्री. सृष्टीतील सर्व वस्तु व प्राणी, ओहरा-पृ. बुद्ध , मातीचा मौड़-पु. बाशिग. 
सांचा, इस्त्री (रेशमी वस्त्रांकरितां), मो रत 5 महेश आर 
भांडाचें तोंड, वस्तृचा वरचा किवा बल कर सिरे 
पुढला भाग, आधघाडीचें सैन्य, चोढीचा | ,"द कक कि कि 06 /57 %8। 

मोताद-स्त्री. मात्रा [ जवबढ् येणें. 
बढ, आयात जागो शौन-वि. चुप.-पु. मुकेषणा, भांडें, डबा मोहरा लेना-सामना करणें, टक्कर देणें. | लेन गहना-गप्प बसणें [ मुनित्रत 

सोहरी-स्त्री. भांड्चाचें लहान तोंड. गन नि आर 
पायजम्याचा तत्ठधेर, मोरी. हक आर हक मिक मोहरिर-पु. कारकून. [मुदत । ६४9 संभारना-मौच पाछणें. 

मोहलत-स्त्री. सुदूटी, फुरसत, अवधि, | 3! आंव्याचा भोहोर, मंजिरी.- 
मोहलिक-वि. कसाई । प. लग्नांत घालावयात्री पयडी, 

भोहसिन-वि. उपकार करणारा _ शिरोमणी, गरदन, रे 
मोहार--पु. दार, पुढचा भाग,भुंगा, मधघपुडा. | मौरता-क्रि. स. मोहरणें,, ब्रहर बेणें. 
सोहि-हीं-स. मसला. सोरवी,मौर्वो-स्त्री. प्रत्यंचा, धनुष्याची 
सोंगी-स्त्री. मुका, मुकेपणा, मौत मोरसिरी-स्त्री. बकुछीचें झाड. [ दोरी. 
मोद्ा-पु. मुलगा, बारकूक मौरूसी-वि. परंपरागत, वडिलाजित- 



मौल 

मौल-वि. मूकठवा (रहिवाशी ) 
कुलीन,पिढीजाद(नोकर,प्रधान सेना इ.) 
द्ब्याचें बतढे, -पु. जुना प्रधान: 

सोलवी-पु. अरबी व फारसीचा पंडित, 
मुसलमान शास्त्री. 

सोला-पु. मित्र, ईइ्वर, स्वासि. 
सौलाना-पु. मुसलूमानी धर्मगुरु, 

फार मोठा विद्वान 
मौलि-पु. डोकें, अग्र, टोंक 

मुकुट, शेंडी, केंस, बुचडा 
शेंडा.-स्त्री. पृथ्वी 

समोौलिक-वि. मूल्ठचें, स्वतंत्र, नवीन, मुख्य. 
-पु. मुछ्या विकणाराः 

मौलूद-पु. तवजात शिशु, महंमद पैणग- 
बरांचा जन्मोत्सव 

भौस (सि) सं-पु. मोसम, ऋतु 
सौसा--पु, मावशीचा पत्ति, मावसा 
मोसिया-वि. मावशीप्रमाणें. 
सोसिया सास-स्त्री. मावस सासू, 
सौसिया ससुर-पु. मावस सासरा. 
सोौसी-स्त्री. भावशी. 
मोसूफ-वि. प्रशंसित, 
मौसूम--वि. नामक. 
मौसूल-वि. प्राप्त, मिव्ठालेलें. 
मौसेरा-वि. मादस. 
स्थारं का ठौर-दुर्गमस्थान. 
स्थाऊं कौन पकड़ें-मांजराच्या 

कीण घंटा बांधणार. [ म्यान. 

स्थान-पु. अन्नसय कोश, शरीर, हास्त्राचें 
स्थाना-क्रि. स. म्थानांत ठेवणें.--पु, मेणा. 
स्थुनिसिपैल्टी-स्त्री. स्युनिसिपालटी 
स्थोड़ी-स्त्री. निगडीचें झाड 
म्लान-वि. कोमजलेलें, थकलेला, अशक्त, 

फार 

अशोक, 
बेणी, 

उल्लेखित. 

गल्यांत 

, जुनें, |. 

यक्का 

खिन्न, मलिन.-स्त्री. रजस्वला 
स्लेच्छ-पु. यवन, अनाये, रानटीमनुष्य 

हिगूल्ठ, तांबे--वि, पापी, नीच 
म्हा-स. में चें विभक्ति प्रत्ययः लावतांना, 
म्हारा-स. आमसचें. हिणारे रूप. 

ये] 
यंत्र-पु. यंत्र, हत्यार, खास कामासाठीं 

तयार केलेलें ह॒त्यार, वाद्य, कुलुप- 
यंत्रणा-स्त्री. कष्ट, पीडा, बेदना. 
मंत्रालइथ-पु. कारखाना, छापखाना. 
यकंग-वि. एकांग, एकांगी. 
बक-वि. एक. 

सके कलम-वि. पूर्ण.-अ. एका दर्मांत. 
यकजा-अ. एकत्र. 
यकजाई-वि. एकत्र मिसब्डलेलें, एकंदर, 
यकटक-अ. टकलाबवून, एकसारखें. 
यकता-वि. अद्वितीय, अनुपम. 
घकदयक,यकबारगी-अ.एकाएकी,अचावक. 

यकमुछुत-अ- एकाच वेछीं, एकहातीं, एक 
मुठों (रक्कम इत्यादींच्री फेड). 

घकलख्त-वि. पाहा यककलम'. 
यकसो-वि. सारखा, समान, हिला. 

यकसु-वि. स्थिर, एकाच .बाजूस अस- 
खकायक-अ. अचानक. 
बकीच-पु. दृढविश्यास, भरंवसा- 
पकीन लाता-विश्वास ठेवणें, मानणें, 
यकीनन्ू-अ. निश्चितपणें, खात्रीषपूर्वक, 

खरोखरीच. 
यकीनी-वि. निश्चित, ठराविक. 
यकुम,यक््कुस-वि. प्रथम. 

यक्का-पु. एक गाडी,- वि. एकाजझीं 
संबंध ठेवणारा, एकटा, अनुपम. 



यस्र 

यस्च-पु. गोठून घट्ट झालेले बफं, 
हिम.--वि. फार थंड. 

यखनी-स्त्री. मांसाचा रस्सा. [सहवास. 
बगानगत-स्त्रीं. संबंध, अनुपमता, एकी, 
यवाना-वि. नात्याचा, आप्तेष्ट, निरुपम. 
यच्छ,बक्ष-पु. यक्ष. 
युज़दान-पु. ईइवराचें एक नांव. [ देणारा. 
यजमान-पु. यज्ञ करणारा, ब्राह्मणांता दान 
बजुर्वेद-पु. चार वेदांपेकीं एक वेद. 

बत-वि. जाणारे, व्यापक, नियमित, 
यत्न करणारा, मर्यादित, जेबढें, जो, 
ज्याचें, जिकलेला, मुक्त, हत्तीला 
पायानें डिवचर्णे. 

यज्ञ-पु. याग, होम, पूजा, पधमंकृत्य, 
आत्मा, ब्रह्म, विष्णु, यूपरहित यज्ञ. 

यतोीम-पु. अनाथ, पोरका. 
यतीमी-स्त्री. अनाथावस्था. 
यतीम खाता-पु. अनाथाश्रम. 
यत्न-पु. प्रयत्न, दीघे प्रयत्न, काछलजी, 
यत्र-अ. जेथें, ज्या दिशेला. [दक्षता, श्रम. 
यत्रकत्न-अ. कोठेतरी, कोठेंही. 
यत्रतत्र-अ. जिकडे तिकडें, कोठेंही, सर्वत्र. 
यथा-अ. ज्याप्रमाणें, जसें, त्याचप्रमाणें 

पुरें दिल्याप्रमाणें, सारखें, प्रमाणें 
उदाहरणाथं, कीं, कारण, म्हणजे, 
जितकें, ज्या अर्थी, जर, योग्यरीतीनें 

यथातथ्य--अ. जसेंच्या तसें. 
यथायब--अ. योग्यरीती नें, अनुकरमें, हत्दू हल्ू- 
यथायोग-नय-अ. परिस्थित्यनुरूप, काला- 

न्रूप. [(बि. खरें, साथ, योग्य. 
ययार्थ-अ. योग्य, जसे पाहिजे तसें.- 
बधार्यवाद-पु. वास्तव वाद. 
य्येध्ट-वि. पाहिजे तितकें. 

+>४द४ड- यहुदिन 

यब-पु, हात-सर्व. जो, जी, जें. 
यदा--अ. जेन्हां, जेथें ज्याअर्थी, जर. 
यदि-अ. जर, कदाचित. 
यबु-पु. ययाति राजाचा जेष्ठ पुत्र. 
यदपि, यहपि, यद्यपि-अ. जरी. 
यमस-पु. यमराज, संयम, नदी, महानदी 

जुकें, अश्विनी कुमार, शनि, कावक्ा 
नकुल सहदेव जोडी, अष्टांग योगांपेकीं 
पहिलें, आवरणें, ताबा, मृत्यूची 
देवता, निग्रह, दोनाची संख्या, मनारा 
धर्माच्या ठिकाणीं स्थिर ठेवष्यार्चे 
साधन.-वि. नियम करणारा. 

यमघंट-पु. एक दुष्ट योग, दोष विशेष. 
यमज-पु. जुले, अश्विनी कुमार. 
पसदग्ति-पु. जमदाग्नि. 
यमल-पु. जोडी, जुढ़ें, अश्विनीकुमार. 
यसनाह-पु. धर्मराज. 
यरकान-पु. पंडुरोग- 
यवल-पु. ग्रीक मनुष्य, अनार्य, परदेशीय, 

मुसलमान, कालयवन नामक राजा. 
यवनिका,यवनी-स्त्री. नाटकाचा पडदा, 

यवन स्त्री, दासी. . सिमूह, सुदेव, 
यश-पु. कीति, प्रशंसा, अलौकिक गुण 
यशस्वी,यद्ास्वत्-वि. कीतिम्न, प्रख्यात 

दुष्कर कर्म पार पाडणारा, शुभलूक्षणी 
(अश्वर दास, मणि इ.) 

यष्टि-स्त्री. काडी, छडी, खोडया, खांब, 
फांदी, हार, वेल, दोरी, ज्येष्ठी मघ, 

यह-स. हा, ही, हैं. [ध्वजदंड.-पु. बाहु. 
यहा-अ. येथें , या जगांत- 
यही-स. हाच, हीच, हेंच. 
बहुद-पु. येशुरिधस्ताचें जन्मस्थान, “यहूदी चें 
यहूदिल-स्त्री. यहूदी स्त्री. [-अ. बचने. 
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यो-अ. येथें. [ यह लें सामान्यरूप 
या--अ. अथवा, किवा. -सर्व. ब्रजभाषेत 

याकृत-पु. लाल (रत्न). 
याग-पु. यज्ञ, हवन- [मागणें. 

याचना-क्रि. स. बिनंति, प्रार्थना, भीक 
यातना-स्त्री. सूड, पीडा, यमलोकांत 

भोगावयाची पीडा, प्रतिकार, फेड. 

यातायात-पु. दछ॒णवक्ृण, रहदारी. 
यातें-अ. यामुद्ठे. 
याज्ञा-स्त्री. प्रवास, यात्रा, प्रयाण, 

फिरणें, मोहीम, तीर्थाटन, उत्सव 
मिरवणक, रस्ता, चरितार्थ, व्यवहार 
रूढी, उपाय, गाडी, नाटक, वेद 
घालविणें, यात्रेकयांचा समुदाय. 

यात्रावाल-पु. तीर्थठपाध्या, पंड्चा. 
यात्रिक, यात्री-वि. वहिवाटीचें, यात्रेचा, 

निर्वाहोपयोगी. -पु. प्रवासी, वाटसरू, 
मोहीम, मोहीमेची सामुग्नी. 

याद-स्त्री. स्मरण, अठवण. 

यादगार-स्त्री. स्मृतिचिन्ह. 
यादगारी-स्त्री. आठ्वण. 

याददास्त-स्त्री. स्मरणशक्ति, आठ्वणी- 
साठीं वहींत केछेली बोंद. 

यानी-ने-अ. अर्थात्, म्हणजे. 
यापन-पु. घालविणें, हाकलून देणें, वर्तन, 

व्यतीत करणें, बरा करणें, (रोग) 
सांत्वन(दु:खाचें), विलंब, पोषण, निर्वाह, 
सराव करणें, उपदेश, आवरणें. 
“वि. निर्वाहापुरतें. 

याफत-स्त्री. मिक्क॒कत, उत्पन्न, आय. 
याफ्तज्ी-स्त्री. एकाद्यावर निघालेली बाकी 

रक्कम. 

याब-प्रत्य, मिठछविणारा, उदा.- कामयाब. 

हि. में. को,..३० 

याबू-पु. तट. 
यामना-है. काजल, सुरमा. 
बामिनी, यामिका-स्त्री. रात्र. [ प्रियकर. 
शार-पु. मदतनीस, साहाय्यक, मित्र, जार, 
यारबाश-वि. मनमित्ठाऊ, कामुक. 
यारमार-वि. मित्रद्रोही- 
यारा-पु. सामर्थ्य- 
यारान-पु. यार' चें अ. वचन. [ प्रमाणें. 
याराना-पु. मेत्री, दोरती. -वि. मिन्ना- 
यारी-स्त्री. मैत्री, स्त्रीपुरुषांचें अनुचित प्रेम. 
याल-स्त्री. मान, आयाद्ठ. 

यावत-वि. जितकें, सर्ब- -अ. जितकें, 
दूर, पर्यत, मध्यंतरी, तोपयंत, जोपयँत, 
लबकर, जेब्हां, निश्चय 

यास-स्त्री. निराशा, प्रयत्म, घमासा- 
यासीन-स्त्री. मृत्युसमयीं चांगली गति 

प्राप्त होण्यासाठीं म्हणावयास सांग- 
तात तो कुराणांतील मंत्र. 

यासु-स. ज्याचें, जिचें. 
याहि-ही-स. याला, हिला- 
यक्त-वि. जोडलेलें, सहित, सज्ज, 

तल्लीन, तत्पर, सरावलेला, हुशार, 
योग्य, न्याय्य, नियमवान, ब्रतस्थ, 
योगाभ्यासी, निपुण. -पु. योगी, जुं, 
न्यायाजित, द्रव्य 

युक्ति-स्त्री. एकीकरण, बेरीज, वापरणें 
ज॑ं बांधणें, चाल, वहिवाट, उचितपणा, 
योजना, उपाय, खुबी, कला, न॑पृण्य, 
विवेक, अनुमान, कारण, सांकेतिक 
भाषण, धातुमिश्रण 

युग-पु. ज॑, जोडी,कालावधि, चार यूगें काल, 
मोठा कालावधि, जन्म, चार हात लांबी, 
उंची, जुगार, जुगाराच्या कवडया. 



युगति, युक्त -“ ४६६० रंक 
युगति, युक्ति-स्त्री. उपाय, तकं, प्रमाण, | योगरूढि-वि. व्यूत्पत्तोनें व रूढीने अर्थाचा विचार. वाचक (शब्द). निारिय. 
युगपत्ू-अ. एकाच वें, वरोबरच,एकदम. योगी-पु. मुनि, योग करणारा, जादृगार, युगयुग-स्त्री. कितीतरी काह्. योग्य-वि. उचित, साजेसें, पात्र, समर्थ, युगसंधि-स्त्री. संक्रमणकाल,संक्रमणा वस्था. अनुरूप, उपयक्त. -स्त्री अभ्यास, 
पुमन-पु. चुदैव, सफलता, शास्त्राभ्यास, सूर्य--पु. वाहन, चंदन, युयुत्सा-स्त्री. हत्रुत्व, लढप्याची इच्छा, पुरणपोछी, म्रड्शेंग. 

-वि. लढ़ूं इच्छिणा रा. कल युय॒त्सु-वि. लहूँ इ योजना-स्त्री. योजना, व्यवहार, व्यवस्था, युवक-पु. तरुण मनुष्य. जोड़ें अर्थ कब युवराई-जी-पु. युवराजाचें पद. गीडणें, रचना, अर्थ छावणें, कामास युवराज-पु. युवराज, राजपुत्र... [मादी) ” लावणें, चार कोस (अंतर ), उत्तेजन, 
युवा-पु. तरुण पुरुष (युवति-ती-तरुण स्त्री, | ोषे-पु. वीर. हक 20038 यू-अ. असें, अशा तडहेनें योधापन-यु. शौये. नें जननेंद्रिय यूजू-पु. चित्ता. -वि. शेंकडा. [कक्रप. | मोनि-स्त्री. स्त्रियांचें जननेंद्रिय, जम यूथ-पु. समूह, सैन्य, सजातीयांचा समुदाय, | वीत, कारण, आदि कारण, जाणष्याचें 

त् | न खाण, आधार जात. यूथ, यूथपति-पु. सेनापति, सरदार, | 52020 75230 
म्होरक्या, श्रेष्ठ हत्ती. या-अ. असें, अशातस्हेनें. 

यूनान-पु. ग्रीक देश. यौ-स. हा, ही, हैं मा 

यूनानी-वि. ग्रीक देशाचा, ग्रीकनिवासी. | यौगिक-वि. उपथुक्त,योग्य, नेहमीचें. -पु. 
-स्त्री. ग्रीक भाषा. उत्पत्तिसिद्ध, योगसंब्रंधी. 

यूरिश-स्त्री. आक्रमण, मोहीम. योतक, यौतुक-पु. लरूग्नांत वराल्ा किया 
बधूला मिछणारा अहेर, एकाद्याच्या यूह-पु. समह, झुंड. किस >ीनिशनल >ह-उ3. सह झु नांवानें काढूंन ठेवलेलें द्रव्य, -वि. 

हल है एकटबाचेंच. 

येऊ, येहू-अ. हेहीं यौन-वि. योनिसंबंधी, विवाहनिमित्त. 
“पु. बायकोचे नातलग, विवाह, &रीर 
संबंध, योनि, उत्पत्ति कारण. 

यौस-पु. दिवस. [ दररोजचा. 
यौमिया-पु. एका दिवसाचें वेतन. -वि. 
यौवन-ए. तारुण्य, तरुणीसमूह.--वि. तरुण. 

ये तो-वि. हैं तर, एचढा. 

यों-अ. असें, अजश्ञा तल्हेनें. 
यों तो- तसें पाहिलें तर. 
योंहि-ही-अ. उगीचच, विनाकारण. 
योग-पु. स्पर्श, परिणाम युक््ति, संयोग, मेल, 

योगायोग, सहकार, सहवास, प्रेम, युक्ति, [२] 
ध्यान, संगति, कपट, प्रयोग, औषध, | रंक-वि. दरिद्री, कंजूस, आछशी, भूके- धत, लाभ तियम, संबंध, वैराग्य. लेला. -पु. भिकारी. 
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रंग-पु. अखाडा, प्रेक्षक गण, वर्ण, शोभा, 
छटा, प्रभाव, क्रीडा, आनंद, 32890 
इत्यादि, नृत्य अभिनय होण्याचें + 
रणक्षेत्र, रंग, कात (खाण्याचा), 

रंग आ जाना-रंग चढणें. [समाज, खू. 

, (चेहरेका ) रंग उड़ना, उतर जाना या फक 
होजाना--तोंड उतरणें, फिक्कें पडणें. 
रंग करना-चेन करणें. 
रंग खुलना-सुंदर दिखणें. 
(गिरगिटसा) रंग. बदलना-सरड्चा- 

प्रमाणें रंग बदलणें, चंचल वृत्ति. 
रंग चढ़ना-धुंदी वाढत जाणें. 
रंग चूना था टपकना-तारुण्य मुसमुसणें. 
रंग जमना-प्रभाव पडणें. [छाप बसविणें. 
रंग जमाना या बांधना-धाक बसविणें, 
रंग दिखाना-छाप पाडणें, संकटांत टाकणें. 
रंग देखता-रागरंग पाहणें. 
रंग निख्चरना-चेहरा खुलणें. 
रंगपर आना-सुशोभित होणें, तीब्र होणें. 
(चेहरेका) रंग बदलरूना-रागावसणें. 
रंग बिगड़ना-वाईट स्थिति येणें. [उडणें 
रंग मचाना-रणधुमाछी माजविणे, दंगल 

रंग मारना-जय मिल्विणें. 
रंग में भंग होना-आनंदात विध्न येणें. 
रंग में डूबना-चेन करणें. 
रंग रखना-महत्त्व टिकविणें, 
रंग रचना-उत्सव करणें. [विें. 
रंग रलूना, रंगरलियां मचाना-चैन उड- 
रंग रातना-गाढ प्रेम करणें, परम मेत्री 
रंग लगना-अधिकाराचा मद येणें. [करणें. 
रंग लाना-तक्रार करणें, प्रभाव पाडणें 

अहित करणें, नखरा करणें, रागावणें 
सतावणें 

« ६७० रंजक 

रंग सफ़ेद पड़ जाना-चिंतित होणें. 
रंग होंना-प्रभाव पडणें, आनंद होणें. 
रंग ढंग-पु. पद्धता, दशा, चालचलणूक, 

लक्षण, [व कापडाचे रंग. 
रंगत-स्त्री. आनंद, मौज, दशा, चेहयाचे 
रंगतरा-पु. नारिग, संतरें. 
शंगना-क्रि. स. रंगविणें, प्रेमांत गुंतविणें, 

अनुकूल करणें.--क्रि. अ. आसक्त होणें. 
रंगबिरंगा-वि. रंगीबेरंगी,अनेक प्रकारचा, 
रंगभ्मि-स्त्री. नाटक गृह. [ विविध. 
रंग मंच-पु. रंगभूमि 
रंगरली-स्त्री. क्रीडा, आनंदोत्सव, चैन 
रंगरसिया-पु. विलासी, रंगेल पुरुष. 
रंगराज-पु. श्रीकृष्ण. 
रँगराला-वि. प्रेमक्- 
रंगराग-पु. रागरंग. 
रंगरावा-वि. प्रसन्न, रंगलेला. 
रंगरूट-पु. रिक्रुट, नवीन भरती केलेला 
रंगरेज-पु. रंगारी.  [शिपाई, नवशिकक्या. 
रंगवाई, रंगाई-स्त्री. रंगविष्याची मजुरी. 
रंगवाना, रंगाना-क्रि. स. रंगवन घेणें. 

रंगशाला-स्त्री. नाटकगृह. 
रंगसाज-पु. रंगारी, रंग तयार करणारा: 
रंगामेजी-स्त्री. खुलवून सांगणें. 
रंगारंग-वि. चित्रविचित्र, विविध. 
रंगी-वि. आनंदी, विनोदी. 
रंगीन-वि. रंगीत, रंगदार, विलासप्रिय- 
रंगीला-वि रंगेल, रसिक. 
रंच, रंचक-वि. थोडें, अल्प. 
| रंज-पु. दु:ख, खेद, शोक. 
रंजक-वि. रंजविणारा, हंसविणारा.-स्त्री. 

तोड्धाच्या बंदुकीची दारू, एखायाला 
चिडविण्यासाठीं सांगितलेली ग्रोष्ट. 
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रंजन-पु. मन प्रसन्न करण्याची क्रिया, चंदन. | रठताई-स्त्री. स्वामित्व, मारूकी 
रंजना-क्रि. स. प्रसन्न, 5 भजणें, 

स्मरण करणें, रंगविणें. [लुब्घ. 
रंजित-वि. रंगलेलें, आनंदित, अनुरक्त, 
रंजिश, रंजीवगी-स्त्री. बेर, मनाचा 

संकोच, खिन्नता. 
रंजीदा-वि. दुःखी, कष्टी, खिन्न, नाराज, 
रंडापा-पु. वैधव्य, [ अप्रसन्न, 
रंडोबाज-पु. वेश्यागामी 
रंडुआ, रंड्वा-पु. विधर, ज्याची बायको 

वारली आहे असा पुरुष 
रंतिदेव-पु. एका राजाचे नांव. 

रंद-पु. झरोका, बंदूक किवा तोफ 
सोडण्यासाठीं किल्ल्याच्या भितींत 
केलेलें छिद्र. 

रंदना-क्रि. स. रंधा मारूतल लछाकूड 
रंदा-पु. रंधा. [ गुल्ठगुद्ठीत करें. 
रंधन-पु. स्वयंपाक, स्वयंपाक करण्याची 

क्रिया, नाश, पीडा.-वि. नाश करणारा. 
रंध्र-पु. भोंक, चीर, मध्यभाग, गुहा, 

ब्यंग, ताजूक भाग, उणीव. 

रंभ-पु. वेब, एक प्रकारचा बाण, 
कठिण शब्द, बांबू. 

रभा-स्त्री. अप्सरा, गौरी, वेश्या, केढें, 
उत्तरदिशा.-पु. कुदछ, पहार. 

रंभाना-क्रि. स. हंबरणें, 
रहचटा-वि. हावरा, लोल्प. 
रइनि-स्त्री. रजनी, रात्र. 

रई-स्त्री. रबी, भरडा, रवा, पीठ.- 
वि. अनुरक्त, संयुक्त, बुडलेलें, 
मिसललेलें. [ जमीनदार. 

रईस-पु. श्रीमंत, धनिक, प्रांताधिकारी, 
रईसी-स्त्री. श्रीमंती. 

रजउरे-स. द्वितीय पुरुषावें आदर सूचक 
संबोधन, महाराज, महाशय 

रकछ-पु. पानांचीं भज्जी. 
रकत, रक्त-पु. रक््त.-वि. लाल. 
रकतांक, रकतांक-पु. पोवकछें, केशर, 
रकबा-पु. क्षेत्रफल [ रक्तचंदन. 
रकम-स्त्री. लिखाण, मोहोर, संपत्ति, 

प्रकार, दागिता, धूर्त, चलाख, सुंदर स्त्री. 
रकम के-ताना प्रकारचे. 
रकाब, रिकाब-स्त्री. रिकिब. 
रकाबत-स्त्री. चढाओढ, प्रतिदंद्विता. 
रकाबदार-पु. मोतद्वार, स्वयंपाकी, 
रकाबी-स्त्री. बशी, ताटली, [ हलवाई. 
कीब-पु. प्रेमिकेता दुसरा प्रियकर, 

प्रेमक्षेत्रावा प्रतिद्वंद्ि 
रक्त-वि. रंगविलेलें, तांबडा, अनरक्त 

मनोहर, सुश्राव्य, कर्णमधुर, गानकुशलू 
क्रीडारत, खेंछणारा.-स्त्री. तांबडी 
गुंज, मंजिष्ठा, उंटकटारी, छाख.- 
पु. रक्त रोहिडा, पोवढें, रक्त, 
तांबे, शेंदूर, हिंगुठे, केशर, रक्त- 
चंदन, गुलाबी चंदन. 

रक्तबीज-पु. डाक्िब, एक राक्षस. 
रकक््ताश-पु. मूव्ठव्याध. 
रक््तिका-स्त्री. रत्ती (वजन). 
रक्षा-स्त्री. रक्षण, सुरक्षितता, मंत्राचा 

ताइत, श्रावणी पूरणिमेला हातांत 
वांधावयाची राखी, राख, भस्म. 

रक्स-प. नृत्य- 
रख-स्त्री. कुरण. 
रखना-क्रि, स. ठेवणें, सांभाछणें, रक्षण 

करणें, वायां जाऊं न देणें, सोंपविणें, 
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गहाण ठेवणें, ताब्यांत घेणें, नेमणें, 
धारण करणें, कज्जंदार होणें, मनांत 

रखनी-स्त्री. रखेली, पत्नी. [ अनुभवणें. 
रख रखाव-पु. रक्षण. 
रखला-पु. छहान तोफ, तोफेची गाडी. 
रखवाई-ली-स्त्री. राखण, राखण कर- 

प्याची मजुरी: 
रखवाना-क्रि. स. ठेववून घेणें. [पहारेकरी- 
रखवाला-पु. संभाव्णारा, राखण करणारा, 
रखाई-स्त्री. रखवाली, राखण करण्याची 

मज्री. [ सांभाक्रें . 
रखाना-क्रि. स. ठेववून धेणें.-क्रि. अ. 
रखिया-पु. राख, राखी, रक्षण. 
रखेली, रखात-स्त्री. रखेली, उपपत्नी. 
रखेग्या-पु. रक्षक, रक्षा करणारा. 
रख्त-पु. सामान, पोशाख, जोड्चचाचें 

कातडें, थाटमाट. 
रग-स्त्री. दीर, नस, नाडी, पानाची छीर. 
रग दबना-दाबांत असणें, हातांतलें 

बाहुलें बनणें. 
रग फड़कना-उत्साहाचें लक्षण दिसणें. 
रगड़-स्त्री. घ्षण, झगडा, रगडण्यापासून 

उत्पन्न झालेलें चिन्ह, कठिण परिश्रम. 

रगड़ना-क्रि. स. रगडणें, चेपणें, वाटणें, 
घांसण, भरडणें. 

रगपद्टा-पु. देहांतील इंद्ियें. 
रग्रबत-स्त्री. प्रवृत्ति, इच्छा. 
रगरेशा-पु. पानांच्या शिरा, शरीरांतील 

प्रत्येक इंद्विय. 
रगरेशा जानना-अंडींपिल्लीं माहीत असण्े. 
रगवाना-क्रि. स. चूप बसविणें, शांत करणें. 
रगाना-क्ति, अ. शांत होणें--क्रि. स. 

गप्प बसविपणें.. 
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रगेदना-क्रि. स. पक्ृविणें, फार काम घेणें. 
रघु-पु. सूर्यवंशांतील एका राजाचें नांव- 
रघुराई-पु. रामचंद्र. [करणारा: 
रचक-वि. . थोडें, किचित.-पु. रचना 
रचना-क्रि. स. रचणें, बनविणें.-स्त्री- 

कृति, रचना, कौशल्य, विशेष चम- 
त्कार असलेलें गद्य किवा पद्च. 

रचवाना, रचाना-क्रि. स. रचविणें, 
बनविणें, मेंदी लावून घेणें. 

रचिरचि-अ. अत्यंत कौशल्यानें. 
रचेता-वि. रचणारा. 
रच्छक, रक्षक-पु. रक्षक, पालक,पहारेकरी- 

-वि. रक्षण करणारा. 
रच्छवा-क्ति. अ. रक्षण करणें. 
रच्छस, रक्षस-पु. राक्षस, पिशाच्च, 
रच्छा, रक्षा-स्त्री. रक्षण. 

रज-पु. चांदी धोबी, आतंव, रजोगुण, 
पाप, पाणी, पराग--स्त्री. धूछ, रात्र, 

रजक-पु. धोवी, चितारी, पोपट.|[प्रकाश. 
रजत-स्त्री. माछ, सोनें, हस्तिदंत, डोह, 

पर्वत, चांदी, रुपें, रक्त. -वि. पांढरें, 
रुप्याचें, लाल. 

रजना-क्रि. अ. रंगणें, मग्न होणें- -क़रि. स. 
रंगविणें. -स्त्री. राह्ल, धूप. 

रजनी-स्त्री. रात्र, हछढ॒द, राख, नीछ, 
रजनीमुख-पु. सायंकाल. [ चाकवत. 
रजब-पु. अरबी वर्षाचा सातवा महिना- 
रजबहा-पु. गुरांमुछें मढ्ठलेली वाट, 

मुख्य नछ (मेन पाइप). 
रजवाडा-पु. संस्थान, राजा. 
रजबार-पु. दरबार. [ स्वीकृति. 
रजा-स्त्री, इच्छा, मर्जी, सुट्टी, अनुमति, 
रजाभित-स्त्री. मुलाला स्तनपान करविपें. 
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रजाह-इय-स्त्री. आज्ञा, इच्छा, सुटटी, अनु- 
मत्ति, स्वीकृति. 

रजाई-स्त्री. रजई, राजेपणा, आज्ञा. 
रजामंद-वि. सहमत असलेला. 
रजाय, रजायस-स्त्री. इच्छा, आज्ञा. 
रक्षील-वि. नीच, हलकया जातीचा- 

रजु, रज्जु-स्त्री. दोरी,केसांची वेणी,लगाम. 
रणजाक-पु. धनी, पालन पोषण करणारा, 
रज़्म-स्त्री. युद्ध. [ईश्वर. 
रट-स्त्री. घोकंपटटी. 
रट लगाना-पुन्हां पुन्हां सांगणें. 
रटन-पु. घोष, कथ.-स्त्री. घोकंपट्टी. 
रटना-क्रि. स. पाठ करणें, घोकंपट्टी 
रठ-वि. शुष्क, सुकलेला. [करणें. 
रण-पु. लढाई, आवाज, वाद्य वाजवि- 

ण्याची धनुकली, गमत, रणभूमि. 
रणखंत-पु. रणक्षेत्र. 
रणसिघा-पु. तुतारी, रणशिग- 
रणित-पु. निनादित, खणखण आवाज. 

-वि. शब्द करणारें, बाजणारें. 
रत-वि. आनंदित, शोकी, आसक्त, कामांत 

गृंतलेला. -पु. सुख प्रीति, रक्त, मैथुन. 
रत जगा-पु. रातभर जागणें. 
रतन, रत्त-पु. रत्न, उत्तम, श्रेष्ठ. 
रतनजोत-स्त्री. एक प्रकारचे रत्न, 

एक झुड॒प (त्याच्या मुछापासून लाल 
रंग निघतो). 

रतनाक (ग) र, रत्नाकर-पु. समुद्र. 
रतनार-रा-वि. लालसर, हया हब्दाचा 

उपयोग डोल्यासाठीं होतो. 
रतनारे-लाल रंगाचे. 
रसनालिया-वि. लालसर. [तांबडेपणा- 
रततारी-पु. तांदुढाची एक जात. -स्त्री. 
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रतनारीच-पु. मदन, कुंत्रा, रांडबाज, 
स्त्रीचा सीत्कार शब्द. 

रतल-स्त्री. रत्तल (वजन ),दारुचा प्याला: 
रतहिंडक-पु. रांडबाज, स्त्रीवर बलात्कार 

करणारा. 
रताना-क्रि. अ. रत होणें, मग्न होणें. 
रतायनी-स्त्री. वेदया. [-क्रि. स. आकर्षिणें. 
रताली-स्त्री. कुंटीण- 
रतालू-पु. रताढें. 
रति-स्त्री. आनंद, सुख, प्रीति, आसक्ति, 

विषयसुख, मैथून, आकषषंण, मदन पत्नी, 
योनि, रात्र.--अ. रत्तीभर, किचित. 

रतिक-अ. किचित्, थोडेसें. 
रतिनाह-पु. कामदेव- 
रतियाना-क्रि. अ. प्रेम करणें. 
रतिराइ-ई-पु. कामदेव. 
रती-स्त्री. मदनाधी बायकों रति, कांति, 

संभोग, गुंज (वजन ).-अ. जरासा, 
रती चमकना-प्रभाव पडणें. [ किचित्. 
रतुआ-पु. कौड- 
रतृबत-स्त्री. ओल. 

रतोपछ-पु. छाल कमल. 
रतौंधा-पु. रातांधल्ेपणा. 
रतौंधी-स्त्री. रातांधढें. 
रत्त-पु. रक्त. 
रत्ती-स्त्री. गुंज, शोभा.-अ. किचित, 
रत्तीभर-रेंसभर. 

रत्यी-स्त्री. तिरडी. [बुद्धिबढांतील उंट- 
रथ-पु. गाडी, रथ, शरीर, अवयव, पाय, 
रथक्रांत-पु. आपिरका देश, रथानें पड- 
रथांग-पु. चाक. [ लेली चाकोरी. 
रथी-पु. रथावर सवार होऊन लढणारा, 

एक हजार योध्यांबरोबर एकदम 
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लढणारा.-वि- रथावर सवार झालेला. 
-स्त्री. तिरडी. 

रद-हु-वि. रहू, टाकाऊ.-पु. दांत 
रदछ (चुछ) द-पु. ओंठ-. 
रदीफ-स्त्री. घोड्यावर स्वाराच्या मागें 

बसलेला मनुष्य, गाण्यांतील पालुपद. 
रदीफवार-वि. अक्षराच्या त्रमानें 

लावलेलें. [ झालेलें.-स्त्री. ओकारी.- 
रह-वि. रह केलेलें, बदललेलें, निकामी 
रह बदल, रद्दोबदल-बदल, फेरफार. 
रद्दा-पु. थर. 
रहौ-वि. कुचकामाचा,टाकाऊ, निरुपयोगी. 
रन-पु. युद्ध, जंगल, सरोवर, समुद्राचा 

लहानसा भाग. [ रुणझुणणें. 
रनकना, रतना-क्ि. अ. झणत्कार होणें, 
रनबंका, रनबोकुरा-पु. योद्धा, वीर. 
रनवन-पु. घोर जंगल, नाश. 
रन (नि) वास-पु. अंतःपुर, जनानखाना- 
रनी-पु. वीर, योद्धा. [जमिनीचा उतार. 
रपट-स्त्री. रिपोर्ट, रपेट, घसरगुंडी, 
रपटना-क्रि. अ. घसरणें, घाईनें चालणें. 

करावयास छावणें. 
रफल-पु. पांघरण्याचें गरम वस्त्र, गाल.- 

स्त्री. रायफल (बंदूक). 
रफा-वि. दूर केलेला, निवृत्त, शांत--पु. 

उंची, वेगल्ेपणा- 
रफादफा-वि. पाहा रफा'. 
रफाह-स्त्री. सुख, परोपकार. 
रफू-पु. रफू करण्याचें काम. 
रफ्गर-पु. रफू करणारा. [ झालेला. 
रफ्चककर-अ. नाहींसा झालेला, फरारी 
रफ़्त-वि. भूतकालीन- 
रफ्तगी-स्त्री. जाणें, गमन. 

रफ़्तनी-स्त्री. मालाची निर्गंत, गमन. 
रफ्त ब गुजस्त-झालेला, व्यतीत. 
रफ़्ता रफ़ा-अ.सावकाश, हल्ठ॒हकू, क्रमानें. 
रफ्तार-त्री. गति, चाल. [चोी पद्धत: 

रफ्तार व गुफ्तार-बोलण्याची व रहाण्पा- 
रब-पु. ईश्वर, पालन पोषण करणारा. 
रबड़-पु. रबर. 
रबडना-क्रि. स. ढवव्लणें, फेनणें. 
रबड़ी-स्त्री. बासुंदी. 
रबदा-पु. चिखल, चालण्याचें श्रम: 
रबर-पु. रबर. 
रबाना-पु. झांझन्याचा डफ. 

रबाब-पु. हाडाच्या नखीनें वाजविष्याचें 
सारंगीसारखें वाद्य, पठाणांचें फार 
आवडटतें असतें. 

रबी-स्त्री. वसंतऋतूंत कापलें जाणारें 
रबीचें पीक, वसंतऋतु. 

रबीउल्अव्वल-पु. अरबी वर्षाचा तिसरा 
महिना, हा जेष्ठ महिन्याव्या सुमा- 
रास येतो. 

रबीउलआखिर-पु. अरबी वर्षाचा चौथा 
महिना हा आषाढ़ महिन्याच्या सुमा- 
रास येतो. 

रजीउस्मानी-पु. पाहा रबीउल आखिर. 
रबीब-पु. पाछलेला मुलगा, बायकोच्या 

पहिल्या नवच्याचा मुलगा. 
रब्त-पु. अभ्यास, संवय, घनिष्ठ संबंध. 
रब्त जब्त-धनिष्ठता. 
रसक-स्त्री. तरंग, झोका, आंदोलन, 

धुगधुगी, शेवटचा श्वास.--वि. थोडासा- 
रमकना-क्रि.अ. झोका घेणें, डुलत चाहें. 
रमचेरा-पु. सेवक. 
रमजान-पु. मुसलमानांचा उपवासाचा 
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महिना. वीये.-स्त्री. रात्र. 
रमजानी-वि. रमजान सणासंबंधीं, रम- | रम्हाना-क्रि. अ. हंबरणें. [उत्सुकता 

जान महिन्यांत जन्मलेला, भुकेला, 
रसठ-पु. हिंग. [ उपाशी. 
रमण-न-वि. सुूखविणारा, मोहक. -पु. 

नवरा, मदन, जार, गाढव, विषय 
विलास, मैथुन, खेलणें, आनंद, ढुंगण, 
पडवढाचें मूठ, मदन. 

रमणीक, रमणीय-वि. आनंददायक, सुंदर. 
रमताराम, रमतेराम-वि. भटक्या. 
रमना-क्रि. अ. रमणें, सहल करणें, 

भिनणें, अनुरक्त होणें, फिरणें, निधुन 
जाणें.-पु. कुरण, बाग, सुंदर व रम- 
णीय स्थान. 

रसनी-स्त्री. सुंदर तरुण स्त्री, पत्नी, स्त्री. 
रमनीक-वि. रमणीय, चांगलें. 
रंमल-पु. फाशांवरून वतंविलें जाणारें 

भविष्य, [ कांति, शोभा. 
रमा-स्त्री. पत्नी, लक्ष्मी, संपत्ति, सुदेव, 

रमाना-क्रि. स. रमविणें, मोहित करणें, 
भूलविणें, अनुकूल करणें, थोपविणें, 
लावणें, जोडरणें. 

रमास-स्त्री. चवंदी (कडधान्य). 
रमज-स्त्री. खूण, रहस्य, कोडें, कटाक्ष, 

इशारा, श्लेष. 

रमेश-स-पु. रमापति, नारायण. 
रमेती-स्त्री. शेतकार्मांतील सहायता- 

रमेनी-स्त्री. कबीराच्या बीजक नामक 
अ्रंथाचा दुसरा भाग: 

रमैया-पु. राम, ईश्वर.-वि. रमणारा. 
रम्जू-स्त्री. इशारा, रहस्य, व्यंग, आवाज, 
रम्माल-पु. समर विद्या जाणणारा. [कोडें. 
रम्य-वि. रमणीय, सुंदर.-पु. सोतचांफा, 

रय-पु. धूल, बेग, प्रवाह, त्वरा, जोर, 
रयन-स्त्री. रात्र. 

रखता-कि. अ. रंगणें, प्रेममग्त होणें, 
एकरूप होणें. -क्रि. स. भिजविणें, 

रयनि-स्त्री. रजनी, रात्र, [| घुसकछणें. 

रखे-क्रि.स. रंगविलें, खेल्लविलें, मंथन केलें. 
रघो-क़ि. स. रंगलें. 
रष्यत-स्त्री. प्रजा. 
ररंकार-पु. रकाराचा आवाज: 
रर-स्त्री. ध्यास, घोकणी. 
ररकना-क्रि. अ. बोचणें, सलणे. 

रसरना-क्रि ,अ घोकणें, ध्यास छावर्णे. 
ररिहा-पु. एक पक्षी, घोकणारा, मोठा 
रर्रा-वि. छतकोडगा,नीच तु्छ. [भिकारी. 
रल, रलूक-पु. आनंद, कोठडी. 
रलना-क्रि. अ. मिसत्टून जाणें. 
रलाना-क्रि. सम. मिसछणें, एकत्र करणें. 
रली-स्त्री कीडा, विहार, मौज, आनंद. 

रलूल-पु. गोंगाट,लोंढा. [कोलाहल, गर्जना. 
रब-पु. बोल, शब्द, आवाज, गुंजारव, 
रवकना-क्रि. अ उड्दा मारणें, उसछणें, 

पढें. [ पणा. 
रवताई-स्त्री. स्वामित्व, अधिकार, राजे- 
रबण-वि. ओरडणारा, ४ वाजणारे, उष्ण, 

गरम, चेचढू, थटद्टखार.-पु. उठ, 

कोकित्ठ, गाडव. [करणारा- 
रघन-पु. रमण, पति. -वि. क्रीडा 
रबना-क्ि. अ. क्रीडा करणें, आवाज 

करणें.-पु. रावण. 
रवनि-नी-स्त्री. सुंदर स्त्री, पत्नी. 
रवज्ना-पु. परवाना, बीजक (मालाचें), 
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मालाची किमतीसह यादी.- 

रबो-वि. चालू, सुरू झालेला, प्रवाही, संब- 
यीचा, प्रचलित, रूढ.-पु. जलद वाचन. 

रवा-वि. उचित, योग्य--पु. कण, तुकडा, 
रवा, शुद्ध सोनें, काछ्जी. 

रवाज-स्त्री. चालरीत, रिवाज. 
रवादार- व. मिधा, संबंधी, आश्रित रवाल्- 
रवाना- व. गेलेला, पाटठविलेला. 
शवायत-स्त्री. जुती गोणष्ट, म्हण, कथानक. 
रवारवी-स्त्री, घाई, घावरगुंडी, हालचाल. 
रवि-पु. सूर्य. 
रविकर-पु. सूर्याच्री किरणें. 
रवितनया-स्त्री. यमूना नदी. 
रवितनय, रविपुत-पु.. यम, शनि, 

सुग्रीव, कर्ण, अशिवनीकुमार. 
रविश-स्त्री. पद्धति, चाल, वाफ्याच्या 

मधछी लटान वाट. 

रविसुत, रविसुअ (व ) न-पु.पाहा रविपूत', 
रबैया-पु. वागणूक, चालरीत. [औषधी.- 
रशकपुर-पु. रसकापूर, एक विषारी 
रइक-पु. ईर्पा, मत्सर, वैर, शझत्रुत्व. 
रश्केपरी-वि. परम सुंदरी. 

रस-पु. उसाचा रस;द्रव पदार्थ, पाणी, पेय, 
रुचि, चव (गोंड, आंबट, खारट, 
तिखट, कडू व बुरट), चटणी, 
कोशिवीर, चाखण्याच्ा व खाध्याचा 
पदार्थ, जीभ, रसनेन्द्रिय, आवड, 
अभिलाप, प्रेम, अनुराग, शुगार, 
आनंद, सुख, सौंदर्य, नवरस (शू गार, 
वीर, करुण, अद्भूत, हास्य, 
रौद, भयानक, बीभत्स व जांत ), सार, 
सत्त्व, रक्त इ. शरीरांतील द्वव पदार्थ, 
अन्नाचें रक्त होण्यापूर्वीचें रूपांतर, वीय॑, 

पारा, बिष, दूध, चीक, अमृत, राह, 
रसातल, रक््त्याबोछ, कामक्रीडा, उमंग, 
गुण, सरबत, भस्म (स्वर्णभस्म इ.), 
रगण व सगण.-वि. ऐकणारा, करणारा 
( जसें---दादरस--न्याय करणारा- 
-+फरियादरस --फिर्बाद ऐकणारा). 

रस भीजना या भीनना-तारुण्यांत येणें. 

| 

रसरंग-प्रेम, क्रीडा. 
रसरीति-पप्रेमपूर्ण व्यवहार. 
रसकोर-पु, रसगुल्ला (मिठाई). 
रसखीर-स्त्री: उसाच्या रसांत शिजलेला 

भात, साखर भात. 
रसगुल्ला-पु. एक बंगाढी मिठाई. 

रसद-स्त्री. न शिजलेलें धान्य, वांटा, 
हिस्सा, शिधा, रसद.-पु. नक्षत्रांची 
गत्ति पाहाष्याचें यंत्र. 

रसदगाह-स्त्री. वेघशाल्ठा. 
(हिस्सा) रसद-योग्य वांटा- 
रसदार-वि. रसातछ, रुचकर, स्वादिष्ट. 
रसना-स्त्री. जीम, दोरी, लगाम रुची.-- 

पु. ओरड, मेघगर्जना, चब--क्रि.अ. 
झिरपणें, गढ़णें, आनंदमय होणें, 
रसास्वाद घणें, प्रेमांत गुंतणें, तन््मय 
होणें, अनुरक्त होगें. 

रसभरी-स्त्री. रासबेरी फल्. 
रसभीना-वि. रसभरित, आनंदांत मग्न- 
रसम, रस्म-स्त्री. चाल रीत.-वि. रिवाज, 

प्रया, मेत, संवंध, पार. 
रसमसा-वि. रसरशित, अनुरक्त, 

घामानें भिजलेला.: 
रसमि-स्त्री. किरण, चमक. 
रसराज-पु. पारा, श्रृगाररस- 

रसरी-स्त्री. सुतत्यी, दोरी- 
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रसलछ-वि. रसाकू, रसिक, सुंदर. 
रसॉा-वि. पोंचविणारा. 
रसांजन-पु. एक औषधि. 

रसा-स्त्री. पृथ्वी, जमीन, जीम, पहाड- 
मूठ, मद्य-- वि. पोंचविणारा, उंच 
होणारा किवा दूर जाणारा. 

रसाइनी-पु. रसायन शास्त्रवेत्ता. 
रसाई-स्त्री. पोंच. 
रसातल-पु. सप्त पाताढ्ठांपकी एक. 
रसाल-पु. आंबा, ऊंस, फणस, गहूं, 

कर, धूप, रकक््त्याबोढ, जिरें घातलेलें 
ताक.-वि. रसाकू, सुंदर, रसिक.- 
स्त्री. जीभ, श्रीखंड, दुर्वा, द्वाक्ष, 
भुईकोहल्ा. 

रसावर-ल-पु. उसाच्या रसांत शिजलेला 
भात, रूग्नांतील एक गाणें. 

रसिक-वि. चवदार, चव घेणारा, सुंदर, 
कामुक, मर्मज्ञ (काव्याचा), आनंदी, 
सहृदय, आसक्त, तत्पर--पु. विषयी 
पुरुष, हत्ती, घोडा, सारस, गहूं, 
देवभात, एक छंद. 

रसिका-स्त्री. श्रीखंड, काकवी, जीभ, 
रसधातु, कंबरपट्टा, द्राक्ष, मेना. 

रसित-वि. रसयुकत, सोनें इ. नें मढवलेलें, 
मूलामा दिलेलें.-पु. आवाज, मेघगर्जना. 

रसिया, रसी-वि. रसिक.-पु. होढ्वीचें 
रसीद-स्त्री. पावती, पोंच. [एक गार्णे. 
रसील, रसीला-वि. रसदार, रसिक, 
रसुन, रसुनक-पु. लसूण. [सुंदर, स्वादिष्ट. 
रसूम-पु. नियम, कायदा, रीति, प्रचलित 

प्रथेप्रमाणें दिलेला पैसा. 
रसूल-पु. ईश्वराचा संदेश वाहक पेगंबर. 
रसोइया-पु. आचारी. 

रसोई-स्त्री. स्वयंपाक, शिजलेलें अन्न, 
स्वयंपाक घर. 

रसोईखाना, रसोईघर-पु. स्वयंपाकघर. 
रसोई जीमना-जेवणें. 
रसोईदार-पु. स्वयंपाक करणारा- 
रसोईदारी-स्त्री. स्वयंपाक करण्याचें काम. 
रसौरा-पु. उसाच्या रसांत शिजवि- 

लेला भात- 
रसोली-स्त्री. संधिस्थानावर गांठी होण्याचा 
रस्म-स्त्री. चालरीत- [रोग, 
रस्मुल्खत-पु. लिपि. 
रस्सा-पु. जाड दोर. 
रस्सी-स्त्री. दोरी. 
रहेकला-पु. एक प्रकारची गाडी, रेकला, 

तोफेची गाडी, रेकल्यावर लादलेली तोफ- 
रहँचटा-पु. मनोरथ सिद्धीची अभिलाषा. 
रहँट-पु.  रहाट (विद्वीरीतृन पाणी 

काठपण्याचा ) . 

रहेंटा-पु: रहाट (कापसाचें सृत काढ- 
रहचह-स्त्री. चिवचिव. [ ण्याचा ) 

रहजन-पु. पाहा राहजन 
रहत-स्त्री. राहणी, व्यवहार, गहाण- 

रहनसहन-स्त्री. राहणी करणी. 
रहना-तक्ि. अ. राहणें, स्थिर होणें. [होणें. 
रह जाना-राहून जाणें,मार्गे राहणें, असफल 
रहनि-स्त्री. रहाणी, आचार, हरभप्याची 

कोरडी भाजी, प्रेम. 
रहनुमा, रहबर-वि. मार्गदर्शक. 
रहम-पु. दया, करुणा, क्षमा, गर्भाशय. 
रहमत-स्त्री. कृपा, दया, वृष्टि, वर्षाव. 
रहमदिल-वि. दयाद्ठु. 
रहमान-वि. दयातक्ु.-पु . ईश्वराचें नांव- 

रहल-स्त्री. पोथी ठेवण्याची छाकडी कैची 



रहबाल 

रहबाल-स्त्री. घोड्याची एक चाल. 

रहस-पु. समुद्र, स्वर्ग, एकांत, निर्जन 
प्रदेश, गुप्त गोष्ट, मैथुन,यथा र्थता, तत्त्व, 
गुह्यांग.-अ. एकांतात, गुप्लपणें. 

रहसना-क्रि. अ. प्रसन्न होणें. [ पद्धत' 
रहस बधावा-पु. अहेर, विवाहाची एक 

रहसि-स्त्री. गृप्तस्थान, एकांत स्थान. 
रहस्य-वि. गुप्त. -पु. गुप्त भेद, मर्म, 

सहज लक्षांत न यंणारी गोष्ट, थट्टा- 
मस्करी, आचार्य मसुखानेंच मिछणारी 
विद्या, उपनिषद.-अ. गुप्तपणें, एकांतों. 

रहाई-स्त्री. चेन, आराम, व्यवहार, 
राहण्याची क्रिया. 

रहाना-क्रि. अ. असणें, राहणें. 
रहाव-पु. स्थिति. 
रहावन-स्त्री. गुरांचा अड्डा. 
रहासहा-वि. उरलें सुरलें. 
रहित-वि. सोइलेला, वर्जित. -पु. एकांत- 
रहिला-पु. चणा, हरभरा. 
रहीम-वि. दयाछूु, कपाठु. -पु. ईद्वर, 

एक कवि, एक साधू. 
रहुवा-पृ. पोटाबारी राहिलेला नोकर. 
रहेया-पु. रहिवासी: 
राक, रंक-वि. कंगाल, दिन. 
रोग, रागा-पु., कथील, शिकें. 
रोच, रंच-अ. किचित्. 
रोचना, राचना-क्रि. अ. अमुरक््त होणें, 

प्रेम करणें, तद्रप होणें, समरस होणें, 
रंगणें- -क्रि. स. तद्गूप करणें, रंग॒विणें, 
समरस करणें. 

रोजना-क्रि. अ. काजछ फासणें, डाग 
देणें (भांड्यास). -क्रि. स. रंगविणें. 

रोटा-पु. टिटवी, वांकडा मनुष्य. 

- ४७५ - राग 

रोड-स्त्री. विधवा, वेश्या: 
रोढना-क्रि. स. आक्ंदणें, रडणें. 
राध-पु. शेजार. -अ- जवल. 
राधना-क्ति. स. स्वयंपाक करणें. 
रोपी-स्त्री. चांभाराची रापी- 
रोभना-क्ि. अ. हंंवरणें. 
राइ-पु. सरदार, राजा- 
राई-स्त्री. मोहरी, राजेपणा, 

लहान माप. -पु. राजा: 
राई नोन उतारना-दृष्ट काढणें. 
राई का पहाड़ बनाना, राई से पर्वत करना- 

राईचा पव्व॑त करणें. 
राई काई करता-चक्काचूर करणें. 
राउ, राऊ-पु. राजा: 
राउत-पु. राजवंशांतीलछ व्यक्ति, क्षत्रिय, 

, वीर पुरुष. [राजांचा- 
राउर-पु. अंतःपुर.-वि. आपला, महा- 
राउलू-पु. राजकुलांत उत्पन्न झालेला पुरुष, 
राकस, राक्षस-पु. राक्षस- [ राजा- 
राकसिन, राकसी, राक्षसी-स्त्री. राक्षसी. 
राका-स्त्री. पौणिमेची रात्र, पौणिमा, 

प्रथम रजोदर्शन झालेली स्त्री. 
राकेश, राकेस-पु. पूर्णचंद्र. 
राख-स्त्री. भस्म, घूछ, राख. 
राखना-क्रि. स. रक्षण करणें, राखण 

करणें, संभाछणें, कपट करणें, रूपबन 
, ठेवर्णे, अडविणें, आरोप करणें. 

राखी-स्त्री. रक्षाबंधनाचा दोर, राख. 
राखी पुनो-स्त्री. नारढी पौणिमा- 
राग-पु. रंग देणें, रंग, उटी, तांवडा रंग, 

तांबडेपणा, अछ्ता, प्रेम, अनुराग, 
क्रोध, मत्सर, कोशिबीर, लोणयचें, 
मुरंबा इ. पदार्थ, गाण्यांतीकू राग, 

अगदीं 



(अपना अ्षपता ) राग अलापना 

गानमाधुर्य, रजोगृूण, खादाडपणा, राजा. 
(अपना अपना)राग अरापना-स्वतःसंबंधीच 

बोलत राहणें, आपलेंच घोडें दामटरणें. 
राग ताग बैठना-बस्तान वसणें, रागरंग 
राग रूगाना-लांबण लावणें. [_जिकणें. 
राचना-क्रि. स. रचणें, ' सजविणें.-क्रि. अ. 

रंगून जाणें, मग्त होणें. 
राच्छस, राक्षस-पु. राक्षस, दैत्य- 
राछ-पु. फणी (हातमागाची ), मिरवणूक, 

वरात, लोहाराचा हातोडा, जात्याचें 
राज-पु. रहस्य, गौप्य- [लाकूड. 
राज-पु. राज्य,स्वामित्व,शासनकाल, देश, 
राजकाज--राज्यप्रवंध,.. [गवंडी, राजा. 
राजदार-पु. रहस्य सांगणारा. 

राजरजना-आनंदांत राहणें. 
राजराजना-राज्य करणें. 
राजगीर-पु. गवंडी, कारागीर. 
राजधाती-स्त्री. राजधानी. 
राजन-पु. राजा, क्षत्रिय, इंद्र, मारुक, 

चंद्र, यज्ञ, सोम, श्रेष्ठ. शिोभणें. 
राजना-क्रि. अ. राहणे, असणें, विराजपें, 
राजपाट-पु. राज्य आणि सिहासन. 
राजबाहा-पु. पाट, कालवा (सर्वीत 
राजभान-वि. राजमान्य. [मोठा) . 
राजराज-पु. कुवेर, चंद्र, सम्राट. 

राजस-वि. रजोगुणयुक्त, रजोगृणापासून 
उत्पन्न.-पु. आवेश, क्रोध: 

राजस्व-पु. सरकारी कर. 

राजा-पु. राजा, स्वामी, एक पदवी: 

राजिका-स्त्री. ओछ, रेषा, काछी मोहरी, 
राई, शेत. [झालेला. 

राजित-वि. सुशोभित, विराजमान 
राजिव,राजीबव-पु. कमल,मत्स्य--वि. हत्ती. 

« ४७६-- राम राम होना,राम शरण होना 

राज्ञी-वि. खुश, प्रसन्न, सुखी, सम्मत, 
तयार, राजी, निरोगी, अनुकूल. 

राजी-स्त्री. ओल्, पंक्ति. 
राजीनामा-पु. -तडजोडपन्र. 
राजेंद्र-पु. महाराज. 
राट-पु. राजा, सरदार, श्रेष्ठ पुरुष. 
रादुल-पु. मोठा तराजू, कांटा (वज- 
राठ-पु. राजा, राज्य, मदनवृक्ष. [नाचा). 
राड-वि, निरुपषयोगी, भेदरट. [भिन्रा.- 
राढ-स्त्री. आरोछी, छढाई, निकामी, 
रात, रातड़ी, रातरी, रात्रि-स्त्री. रात्र- 

रातदिन-अ. नेहमीं. [ होणें. 
रातता-क्रि. अ. लाल रंगानें रंगणें, अनु रक्त 
राता-वि. तांबडें, रंगलेलें, आसकत. 

राति-ती-पु. देणगी, दान, द्वव्य- 
रातिचर-पु. राक्षस. 
रातिद-पु. गुरांचें खार्णे, 
रातुल-वि. तांबड़ें. 
राधना-क्रि. स. आराधना करणें,काम करून 
रात-स्त्री. मांडी. [घेणें, पूर्ण करणें. 
राना-पु. राणा.-क्रि. अ. अनुरक्त होणें. 
रानी-स्त्री. राणी, स्वामिनी. 
राब-स्त्री. आटविलेला उसाचा रस: 

राबड़ी, रबड़ी-स्त्री. बासुंदी, आटीव दूध. 
राबना-पु. शेतांत खत देण्याचा एक विधि. 
राम-पु... परशुराम, वरूदेव, रामचंद्र, 

तीनाची संख्या, पति, रमण, घोडा, 
मृग, विशेष, ईइवर, एक छंद, अशोक, 
चाकवत, कड़ू कोष्ठ, तमारू पत्र.-वि. 
सुंदर, सुखदायक, पांढरा, निठा काछा. 

राम राम करना-नमस्कार करणें, देवाचें 
नांव घेणें. [बिरक््त होगें. 

राम राम होना, राम शरण होना-मरणें, 



राम राम हो जाना “० द।93 «>- रात्ता नापना सा पकड़ना 

राम राम हो जाना-स्वर्गंवासी होणें. | राब-पु. पाहा ' राय '. किकाछी, आवाज. 
राम राम कर के--अभिवादन करून, मोठया 
रास कहानो-स्त्री. रडगाणें. [कष्टानें. 
रामजनी-स्त्री. हिंदू वेश्या. 
रास तरोई-स्त्री. भेंडी. 
राम तारक-पु. राममंत्र. 
रामदाना-पु. चवद्यी (बारीक). 
रास नासी-पु. रामनाम छापलेलें वस्त्र, 

साधंचा एक पंथ, गढछ्चांतील एक 
दागिना, एक माह्ठ. [ मोठ बांबू. 

रामबास-पु घायपात, एक प्रकारचा 
रामरज-स्त्री. पिवडी. 
रामर सौबल-स्त्री. गप्पागोष्टी. 
रामरस-पु. मीठ, वांटलेली भांग. 
रामराज्य-पु. अत्यंत सुखदायक राज्य. 
रामशर-पु. सरकंडा, बोरू. 
रामसुंदर-स्त्री. एक नौका. 
रामा-स्त्री. तंबाक्, सुंदर स्त्री, चांगलें 

गाणारी स्त्री, आर्या छंदाचा एक भेद, 
हिंगूढ़, अशोक, कोरफड, हिंग, नदी, 
लक्ष्मी, सीता, राधा, रुक्मिणी. 

रामेश्वर-पु. दक्षिण भारतांतील समुद्र- 
कांठ्वें एक शिवलिंग, 

राय-पु. राजा, भाट, सरदार--स्त्री. मत, 
रायज-वि. रूढ, प्रचलित. [अभिप्नाय- 
रायभोग-पु. दुपारचा नंवेद्य. 
रापरासि-स्त्री. राजाचा खजिना. 
रायसा-पु.एकाद्या राजाच्या शौर्याच्वे पद्यमय 
रार, रारि-पु. तंटा, हुज्जत. [ वर्णन. 
राल-पु. एक कांबढें.-स्त्री. लाछ, धूप, 

घ॒पाचें झाड, सालईचा चीक, राह्- 

राल गिरना, चूना या पटकना-तोंडाला 
पाणी सुटणें, अतिछोभ करणें. 

रावटी-स्त्री. राहुटी, एकादें लहान घर- 
रावत-पु. सामंत, सरदार, लहान राजा, 

वीर. [ रडावयास लावणारा- 

रावन, रावण-पु. रावण--वि. शझत्रूंस 
रावना-क्रि. स. रडविणें. [-वि. आपला. 

रावर-रा-रो-पु.. अंतःपुर, राजवाडा- 
राबल-पु. राजवाडा, अंतःपुर, सरदार, 

राजा, रजपृतांच्या कांहीं राजांची पदवी . 
रावी-पु. कथा सांगणारा, कथा लेखक. 
राशि-स्त्री. वारसा, संस्था, गणित, ढीग, 

रास (नक्षत्रावरून झालेली). 
रास-पु. गलवबला, आवाज, भाषण, 

गौत्यचांचे वर्तुठाकार नृत्य, उत्सव.” 
-स्त्री. श्रीकृष्णाचा एक खेंढ, समूह, 
गुरांची झुंड, व्याज, दत्तक, रस्ता, सडक, 
राह (ग्रह), पागा, हूगाम, भूशिर, 
वरचा भाग--वि. अनुकूल, योग्य. 

रास आना-अनुकूल होणें, लाभदायक होपें. 
रासभ-पु. गाढव- 
रासभो-स्त्री. गाढवी. 
रासि-पु. पाहा राशि 
रासी-पु. मध्यम.-वि. वाईट, नकली, 

लहान मापाचा. (रासा. 
रासो-सो-पु. राजाचें पद्यमय जीवन चरित्र, 
रास्त-वि. सरक्ठ, बरोबर, उचित, योग्य. 
रास्तगी-स्त्री. शिष्टता, चांगुलपणा. 
रास्तगो-वि. खरें बोलणारा. 
रास्तबाज-वि. इमानी, खरा. 
रास्ता-पु. रस्ता, चाल, प्रथा, 

युक्ति. 
रास्ता नापता या पकड़ना-चाल लाणगणें, 

निघून जाणें. 

उपाय, 



शासता लेना 

रास्ता लेना-अमुक कार्यपद्धति स्वीकारणें, 

चालू छागणें. 

रास्ता वेखना-वाट पाहणें. ..[ सांगगें. 

रास्ता बताना-टाकरणें, काढून टाकफें, युक्ति 

रास्ती-स्त्री. सरव्यषणा, संत्यता- 

राह-पु. राहु--स्त्री. रस्ता, मार्ग, प्रथा, 

चाल, नियम, एक जातीचा मोठा मासा, 

बहाणा, खबर, घडयंत्र, 

(अपनी) राह आना अपनी राह जाना- 

जीवन व्यवहार सरक् ठेवर्णें. 

राह काटना-रस्ता बदलणें. 

राह खोटी करना-उशीर करण, चालू 

कामांत अडवणूक करणें. 

राह दिखाना-मार्ग दाखविणें, प्रतीक्षा 

राह देखना-वाट पाहणें. [ करविणें. 

राह निकालना-यूक्ति शोषणें, स्नेह- 

सौजन्य वाढविणें. 

राह पड़ना-दरोडा पडणें. |[हट्ट 

राहुपर आ जाना-आच रण सुधारणें, आपला 

“राह पेदा करता-मित्रता करणें, शोधन 

काढणें, एकाय्या कामांत पठाईत होणें. 

राह बताना-मार्ग दाखविरणें, युक्ति सांगणें, 

टाछणें, फसविणें, काढन टाकणें. 

राह भूलना-रस्ता चुकर्ें. 

राह मारना-अडविणें, चालू कार्मांत 

ब्यत्यय आणणें, नष्ट भ्रष्ट करणें, 

रस्त्यावर लूटमार करणें. 

राहमें आंखें बिछाना-फीर उत्साहानें 

स्वागत करणें. [सदाचारी होणें. 

राह राह जाना-सरक् मार्गाोनें जाणें, 

राह तगाना-अनुकूल करणें, रस्ता 

दाखविणें. [ चारी होणें. 

राहसे बेराह होना-मार्गभष्ट होगें, ढुरा- 

“ 3८ “ 

राहें बताना-युक्त्या 
“पा उप सक लजार, | रहें. बततला-युक्तया दाखबिय

ें... 

राहुखचचे-पु. प्रवास खर्चे: 

राहगीर-पु. मुशाफिर, श्रवासी- 

राह चलता-पु. वाट्सरू, पांथस्थ, परका- 

राह चौरंगी-स्त्री. चब्हाटा. 

राहुजन-पु. डाकू, लुटारू. 

राहजनी-स्त्री. दरोडेखोरी. 

राहुत-स्त्री. आराम, चैन. 

राहदार-पु. रस्त्यावरून चालप्याचा कर 

बसूल करणारा- [महसूल. 

राहदारी-स्त्री. रस्त्यावरील दस्तुरी, 

राहरीति-स्त्री. व्यवहार, रिवाज, पद्धति. 

राह व रब्त-पु. घरोबा, संबंध. 

राव व रस्म-स्त्री. सहवास- 

राहिन-पु. गहाण ठेवणारा. 

राहिन-पु. बैरागी, विरकत. 

राही-पु. प्रवासी, यात्रेकरू, 

राहु-पु. राहु, एक प्रकारचा मास, 

रिंगन-स्त्री. रांगणें.. [ गेल वनस्पति. 

रिंगना-क्रि. अ. रांगणें. 

रिंगना-क्रि. स. फिरविणें, रांगविणें. 

रिगाना-पु. नास्तिक, धामिक बंधनें न 

मानणारा, स्वच्छंदी पुरुष, स्वैराचारी-- 

वि. मदोन्मत्त, उडाणटप्पू, मस्त. 

रिंदा-वि. स्वच्छंदी, उद्धट. ... 

रिआ (या) यत-स्त्री. सबलत, 

दयापूर्ण व्यवहार, न्यूनता. 

रिआयती-वि. सवलत, लक्ष, दयापूर्ण 

व्यवहार, न्यूनता इई. संबंधी- 

रिआया-स्त्री. प्रजा. 

रिकबेंछ-स्त्री. अछूची वडी. 

रिकाव-स्त्री. रिकिब. 

रिक््त-वि. रिकामे, हीन, दरिद्री, निर- 

लक्ष, 
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पयोगी, विभागलेलें, क्षीण पुण्य, 
भाररहित--पु. रिकामी जागा, पोकल्ठी, 
अरण्य. | 

रिक््ता-स्त्री. तिथि (४ ९, १४). 
रिक््थ-पु. वडिलोपार्जित जिनगी, द्रव्य, 
रिक्थी-पु. वारस, धनिक. [सोनें. 
रिक्थक्रम-पु. परंपरा, वारसा. 
रिच्छ, रिक्ष-पुं, अस्वल, नक्षत्र. 
रिच्छेस-पु. अस्वलांचा स्वामी. 
रिजक, रिज़्क-पु. दररोजचें जेवण, 
रिजाली-स्त्री. निलेज्जपणा, . [भआहार. 
रिजु, ऋजु-वि. सरक्ठ, सुगम, सज्जन, 

प्रसन्न, प्रामाणिक, साधा, भोछा, 
हितकर.-पु. माड. [आसकत, प्रेमल्ठ: 

रिक्षवार, रिझ्ञकवार-वि. गुणग्राहक, 
रिझाना-क्रि. स. प्रसन्न करणें, रिश्वविणें. 
रिझ्ायल-वि, प्रसन्न होणारा. 
रिझ्ाव-पु. प्रसन्नता: 
रिझावना-क्रि. स. प्रसन्न करणें, रिझवणें. 
रित, रितु-स्त्री. ऋतु, मोसम. 
रितबना-क्रि. स. रिकामें करणें, रिचवण्ें. 
रिन, ऋण-पु. कर्ज, उधार. 
रिनिओआ, रिनी-वि. कर्जदार. 
रिपु-पु. शत्रु, बैरी,चोर ओंवा. [पु. अत्रुध्न. 
रिपुदसन-वि. शत्रृंचा नाश करणारा-- 
रिसप्ििम-स्त्री. झिमझिम, पावसाची सर. 
रिया-स्त्री. धोका, दगा, कपट. 
रियाकार-वि. दगलरूबाज, कपटी. 
रियाज-पु. अभ्यास, मेहनत. 
रियाजी-स्त्री. गणित. 
रियायत-स्त्री. नम्रता, सवलूत. 
रियाया-स्त्री. प्रजा. [ऐश्वर्ये, श्रीमंती. 

रियासत-स्त्री. राज्य, संस्थान, चैभव, 

रियाह-स्त्री. शरिरांतील वात: 
रिर-स्त्री. हटूट. 
रिसना-क्रि. अ. गयावया करणें.[मागणारा. 
रिरहॉ-विं. अतिशय गयावया करून भीक॑ 
रिरि,रिरी-स्त्री. पितछ- [मिसछणें, रमणें. 
रिलना-क्रि. अ. प्रवेश करणें, शिरणें, 
रिवाज-पु. चाल, रीत, प्रथा, पद्धत. 
रिश्ता-पु. नातें, संबंध. 

रिश्तेदार-पु. नातेवाईक- 
रिश्वत-स्त्री. लांच: 
रिश्वतख्रोर-वि. लांचखाऊ- 

रिपि, ऋषि-पु. सूक्ष्मदर्शी मुनि, ऋषि. 
रिषिनायक-पु. मुर्नीमध्यें श्रेष्ठ,अत्रि ऋषि. 
रिष्ट-वि. पीडित, दुर्देवी, धष्टपुष्ट, प्रसन्न. 

-पु. रिठा, खड्ग, $जा, दुर्देव, अशुभ, 
नाश, पाप, वसुदेव, ऐश्वरय, क्षेम, 

रिरा-स्त्री. कीध. [ कल्याण. 
रिसमारना-क्रोध आवरणें. 
रिसना-क्रि. अ. खतखकून बाहेर येणें. 
रिसवाना-क्रि. स एकाद्ावर रागावणें. 

रिसहा-वि. रागीट. [-क्रि. अ. रागावणें. 
रिसाना-क्रि. अ. रागावणें, चिडणें, 

-क्रि. स. एकाद्यावर रागावणें. 
रिसानी-स्त्री. क्रोध, स्पर्धा. 
रिसाल-पु. राज्यकर. [वकीली. 
रिसालत-स्त्री. ईश्वरावतार, परराष्ट्र 
रिसालदार-पु. घोडेस्वारांच्या तुकडीचा 

मुख्य. 
रिसाला-पु. पत्र, लहान पुस्तक, घोडदत्ल- 
रिसिआ (या ) वा-क्रि. अ. हि +क्रि. 

स. एकाद्यावर रागावणें. 
रिसिक-स्त्री. तलवार. 
रिसौंहा-वि. रागाबलेछा, नाखूष- 
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रिहलू-स्त्री. पुस्तक ठेवून वाचण्याची 
रिहलूत-स्त्री. रवानगी,मृत्यु.[लाकडी फछ्ी. 
रिहा-वि. बधमुक्त, सुटका झालेला. 
रिहाइश-स्त्री, राहप्याचरें ठिकाण, रहाण्या- 
रिहाई-स्त्री. सुटका. [थी तच्हा. 
रींक (ग)ना-क़ि. अ. रांगणें, रेंगाछणें. 
रींधना-क्रि. स. शिजविणें. 
री-अ. अग (संबोधन ) . 
रोखम्क, ऋष्पम्क-पु. एका पर्वताचे नांव. 
रीछ-पु. अस्वल, 
रीक्ष-स्त्री. प्रसन्नता, मुग्धता. 
रीक्षना-क्रि. अ. प्रसन्न होणें, मोहित होणें. 

रीठ-स्त्री. युद्ध, तरवार. -वि. अशुभ, 
रीठा-पु. रिठ्याचें झाड, रिठा. [वाईट. 
रीढ-स्त्री. पाठीचा कणा. 
रोत, रीति-स्त्री. रीत्त, पद्धत, तत्हा, 

चालरीत, परिपाठ, नियम. 
रीतना-क्रि. अ. रिकामें होणें. -क्रि. स. 
रीता-वि. रिकामा, रिक्त. [रिकामें करणें. 
रीति, रीती-स्त्री, प्रकार, रीत, कायदा, 

बाहणें, गमन, नदी, मर्यादा, बहिवाट, 
भाषापद्धति, पितछ्, गंज, कीट, जस्ताचें 
फूल, मंडूर. 

रीस, रीसि-स्त्री. क्रोध, मत्सर, स्पर्धा: 
रीसना-क़ि. स. रागावणें. 
रीह-स्त्री. वात, पाद, हवा. 
रुंड-पु. धड, हातपाय तोडलेलें धड. 
रेदवाना-क्ि. स. दुसयाकड्ून तुडवून घेणें. 
रुंघना-क्रि. अ. थांबणें, अडकून पडणें, 

कामांत गुंत्णें, घेरलें जाणें. 
रु-अ. आणि. 
रुआ-पु. रोम. 
रुआना-कि, स. रडविपणें. 

“- ८0७ -« रच, रुचा 

रुआब-पु. पाहा रोब - 
रुआसा-वि. रडदवें. 
रुक-वि. दाता, उदार. 
रुकना-क्रि. अ. थांबणें, अडकून पडणें, 

अडून राहणें, चालण्याचा क्रम बंद पडणें- 
रुकबाना-क्रि. स. आडकाठी करविणें, 

थांबविणे. 

रुकाबा-पु. आडकाठी, अडथयब्ा.- 
रुकावट-स्त्री. आडकाठी, अड्थल्वा. 
रुक्का-पु. चिठ्ठो, पत्र, रोखा. 

रुक्ख-पु. वृक्ष. 
रुक्न-पु. स्तंभ, मुख्य कार्यकर्ता. 
रुक्म-पु. सोनें, धोका रुक्मिणीचा भाऊ 

रुकमी, सोन््याचा दागिना, लोखंड, नाग 
केशर. -वि. सेचेरी, तेजस्तरी, उज्बल. 

रुख-पु. गाल, तोंड, कृपादुष्टि, पुढला- 
भाग, हत्ती (बुद्धिबछ ), वृक्ष, झाड, 
आकृति, तोंटाच्या आकृतीवरून प्रगट 
झालेली मनांतील इच्छा.--अ.कडे,समोर. 

रुखड़ा-वि. गुल्गुद्गीत नसलेला. 
रुखसत-स्त्री. आजा, परवानगी, रजा, 
मोकलीक.-वि. कोठून तरी निघृन गेलेला. 

रुखसतप्ा-पु.निरोप देतांना द्रावयाचा पैसा. 
रुखसती-स्त्री. निरोप, पाठवणी (नवच्या 
रुखसार-पु. गाल. [मुलीची ). 
रुखाई-स्त्री. रक्षपणा, कठोरता, बेमुरवत- 
रुखाना-क्रि. अ. सुकरणें,नी रस होणें. [पणा- 
रुखानी-स्त्री. गुण्या (सुताराचा). 
रुखौंहा-वि. मरुक्ष, शुष्क. [वलेला, आजारी- 
रुग्ण, रून-वि. मोडलेला, पीडित, वाक- 
रुच, रुचा-स्त्री. आवड, प्रकाश, तेज, 

सौंदर्य, कांति, रंग, इच्छा, बीज, 
पोषट मैनेंचें गाणें. 



रुचक, रुच्कर 

शुचक, रुखकर-वि. सुखकर, क्षुधावद्धंक, 

तिखट, उत्कट. -पु. महाल्ुंग, कबूतर, 

एरंड, कवडा, निष्क, दौत, कंठभूषण, 

कंठी, क्षृधावद्धक औषध, माह्ठ, अश्वा- 

भरण, देऊछ, कात्ठें मीठ, टॉकणखार, 

सज्जीखार, मंगल द्रव्य, गोरोचन, 

संचक्रखार, .वावर्डिग. 

रुचना-क्रि. अ. रुचर्णे, पसंत पड़णें. 

रुचरुच-अत्यंत चव्वीनें. 

रूचि, रुची-स्त्री. इच्छा, तल्लीनता, आवड 

गोरोचन, प्रजापति प्रवृत्ति, प्रेम, किरण, 
शोभा, भूक ,स्वाद, सौंदर्य, तेज,कांति, 

चव, एका अप्सरेचें नांव. -वि. योग्य, 

शोभलेला. 

रुचिर-वि. तेजस्वी, सुंदर, प्रसेनश्न, चव- 

दार, क्षुधा वर्धक. -पु. केशर, लकंग, 
मुक्का, मुपें-स्त्री. गोरोचन. 

रुचिराई-स्त्री. सौंदर्य, रुचिरता. [ कोइ. 

रुज, रुजा-पु. भांग, वेदना,जखम,श्रम,मेंढी, 

रुजना-क्रि. स. मोडणें, दुःख देणें, हत्या- 

शुजी-वि. अस्वस्थ, आजारी.. [करणें. 

रुजू-वि. कार्यमग्न, तललीन.-स्त्री. प्रवृत्ति, 
परतणें, हायकोर्टात दुसन्यांदा होणारी 
सुनावणी. [भरून निधणे. 

रुझना-क्रि. अ. रुजणें, अडकणें, घाव, 

रुझान-स्त्री. प्रवृत्ति, संदेह, वब्ठण, कल. 
झुठ-पु. राग, क्रोध. 
रुठना-क्ि. स. रागावणें. [करणें. 
रुठाना-क्रि. स. नाराज करणें, नाखुश 

झुत-स्त्री. ऋतु. -पु. किलबिलाट, ध्वनि. 

रुतबा-पु. पदवी, हुद्दा, दर्जा, प्रतिष्ठा, मान- 
रुदन--पु. रडें. 
रबराछ, रुदराच्छ, राव्राक्ष -पु. रुद्राक्ष, 

हिं. म. को...२१ 

- ४८१- यह 

रुद्र-वि. भयंकर. -पु. गणदेवता, पए ऊप्डा से अप | रू-वि. मकर, -पु. गणदेवता, शंकराजे 

११ अवतार, आरद्रनिक्षत्र, बन्हि, अक- 

राची संख्या,शंकराचें एक रूप, रौद्रस- 

रद्माणी-स्त्री. पावंती,अकरा वर्षाची मुलमी. 

रुघिर-पु. मंगल, रक्त, केशर.--वि. तांबडे. 

रुनझुन,रुतुकझुनुक-स्त्री. रुणझुण, झंकार. 

रुनित-वि. रुणझुण आवाज करणारे. 

रुपना-क़रिं. अ. रुतणें, रोवर्ले जाणें. 

रुपया-पु. रुपाया, धन: 
रुपया पेसा-पु. धन. 
रुपसी-स्त्री. सुंदरी. 

रुपहला-वि. पांढरा, रुपेरी. . [रुबा). 

रुबा-वि. चतुर्थाश, चो रणारा (जसें -दिल- 

रूबाई-स्त्री. चार चरणांचा इलोक. 

रुसंच-पु. रोमांच. 

रुमाली-स्त्री. काचा (लंगोंटी), छआाटी- 
रुराई-स्त्री. सौंदये. 
रुरुआ, रुरुवा-पु. मोठे घुबड. 
शलना-तक्रि. अ. भटकणें. 

रुलाई,रुवाई-स्त्री. रडें... [ भटकविणें. 

रुलाना-क्रि. स. रडविणें, वाईट करणें, 
रुवा-पु. एक किडा (याला बलब॒ुर 

खात्तात ), एक फूल 

रुसवा-वि. निदित, अपमानित. 
रुसुखू-पु. दृढता, धैर्य, स्नेह, विश्वास. 
रुसूस-पु. नियम, चाल, प्रथा, वर्षासन- 
रुस्तम-पु. इराणांतील एक प्रसिद्ध पहेल- 

वान, शूर ब्यक्ति. 
रुस्तमी-स्री. शौयं, वीरता, जबरदस्ती. 
(छिपा) रुस्तम-दिसण्यांत साधा पण 

अत्यंत शूर. 
रुह-वाढ़णारें (समासांतीं, जसें-भूमिरुह- 

जमीनींत वाढणारें,) वृक्ष. 
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«> ८२ + रूप धरना 

शहा-स्त्री. ऊूता. 

सहठि-स्त्री. रूसवा, राग, धुस्सा. 
सहिर,, रुधिर-प. रक्त. 
रूख-पु. वक्ष. 
रूगटा-पु. रोमांच. 
रूघट-स्त्री, मत, घाण. 
रूघ,रूद्ध-वति. वेष्टिलेलें, वेढलेलें. 

रूघना-कि, स. अडविणें, परेरणें. 

रू-पु. चेहरा, आक्रति.-स्त्री. कारण, तक्क. 
रूई-स्त्री. कापूस. [पुढचा भाग, आणा. 
रूईंदगी-स्त्री. वनस्पती. 
रूईदार-वि. कापसाचा. 

रूए-स्त्री. चेहरा, कारण. 
रूएदार-स्त्री. पाहा “रूदाद. 
रूक्ष-वि, कठिण, खडबडीत, खरखरीत, 

ककेश, रखरखीत, कोरडें, अस्निग्ध 
(अन्न. इ.),उंच सखल, निर्देय, सुकलेलें, 
कोमजलेलें.--पु. वृक्ष, मिरीं. 

रूख-वि. पाहा रुक्ष - -पृ. झाड. 

रूखड़ा-पु. झुडुप, रोपटे, 
रूखा-वि. रुक्ष, दइष्क, बेचव, निरस, 

खडबडीत, उदास, विरक््त, 
रुखा जवाब-ताकारणें, स्पष्ट सांगणें. 
रूखासूखा-ओलें कोरडें, जें मिक्केल तें. 
रूखा पड़ना या होना-रागावणें, उद्धटपणा 

करणें, उदासीनता प्रकट करणें. 
रूखाफीका-वि. बेचैन, 
रूखापत-पु. शृष्कपणा, रुक्षता. 

'रूखी-स्त्री पाहा रूखा . 
रूझना-क्रि.अ. गुंतणें. 
शूठ,रूठन-स्त्री. रुसवा, राग. 

रूठना-क्ि. अ. रुसणें, नाखूश होणें. 
रूठनि-वि. रुसवा, राग. 

उदास. ही] 

' रूड़, कड़ा-वि. सुंदर, श्रेष्ठ. 
; रूढ-वि. उत्पन्न झालेला, वाढलेला, व्धि- 

गत, गाढ, विस्तृत, गाडीवर घातलेलें, 
प्रसिद्ध ,चाल्, प्रचलित. 

। रादि-स्त्री. वाढ,, उत्पत्ति, प्रसार, सिद्धि, 
कीति, चार, प्रध्रात, केवक्त लोकांच्या 
संकेता बरून ठरलेला अर्थ. 

रूदाद-स्त्री. समाचार, विवरण, दद्षा, 
कोर्टातील कामकाज, 

रूप-पु. चेहरा, सौंदर्य, वेष, लक्षण, रुपें, 
स्वभाव, गरीर, दशा, समान, रूपके. 
-वि. रूपवानत. 

रूप-वि. अनुरूप, साजेसें, म्सेच्या तसें, 
मोडतोड न झालेलें. -पु. आकार, रूप, 

- चेहरा, लक्षण, स्वरूप, चक्षूरिद्रियाचा 
विषय, रंग व आकार, दृहय पदार्थ, 
सौंदय्य, मुक्ठ धर्म, स्वभाव, रुपें, रुपया, 
नाणें, प्रकार,पद्धत,चिन्ह, जात,लक्षण, 
प्रतित्रिब, प्रतिमा, सादृश्य, कित्ता, 
नामाचें किया धातुचें प्रत्यय छावल्या- 

बरचें रूप, एक संख्या, व्यक्त (संख्या), 
व्यक्त संख्या (अंक ) , रूपक ५ , अध्ययन, 

शब्द, खिल्लार, पशु, कविता. 
रूपाजीवा-स्त्री. वेश्या. 
रूपाश्रय-विं. अतिसुंदर . 
रूपक-वि. मूर्ते.-पु. रूपया, आकार, खूण, 

वर्ग, जात, अभिनय प्रदर्णंक दृश्य काव्य. 
“वि. अलंकार, तीन गूंजा वजन, 
दुष्टरांत, प्रदर्शन. 

रूप बनाना-रखना-लेना-वेष धारण करणें. 
रूप धरता-भरना-हरना-हुबेहब रूप घेणें, 

रूप रचना करणें. 



रूपराधि 

रूपराशि-वि. सुंदर, मनोहर. 
रूपहला-वि. रुपेरी. 
रूपा-पु. रुपें, पांढरा घोड़ा. 
रूपी-वि. रूपवान, सारखें. 
रूपोश-वि. गुप्त, फरारी. [आज्ञा पत्र. 
रूबकार-पु. सादर करणें, कोर्टाचा हुकूम, 
रुबराहु-वि. तयार, दुरुस्त केलेला. 
रूबरू-अ. प्रत्यक्ष, समोरासमोर. 
रूम-पु. तुर्कस्थान, निर्णयपत्र- 
रूमटी-स्त्री. बहाणा. 
रूमना-क्रि. अ. झुलणें, 
रूमाक़-पु. रूमाऊ, चौकोनी शाल. 
रूमी-वि. तुर्की. 
रूरना-क्रि. अ. रडणें, आरडा ओरड करणें. 
रूरा-वि. सुंदर, श्रेष्ठ (पुरुष). 
रूरिआयत-स्त्री. पक्षपात, तरफदारी. 
रूरी-स्त्री. सुंदर स्त्री. 
रूदानास-वि. परिचित. 
रूस-पु. रशिया. 

रूसना-क्रि. अ. रुसणें, रागावणें. 
रूसा-पु. रोहिस गवत (रोहसेल या 

पासून निषतें.) 

रूसियाह-वि. पाणी, काव्ठतोंड्या, अप- 
राधी, अपमानित. [-वि. रशियाचा. 

रूसी.--सत्री. भुशा सारखा डोक्यांतील महक. 
रूह-स्त्री. आत्मा, जीव, एक अत्तर, सत्त्व, 

चित्त, आंतरिक इच्छा. 
रूहै अफ्जा-वि. आनंद देणारा. 
रुह कोपना-फार भिणें. 
रूह निकलना-मरणें, मृतासारखें होणें. 
रूह निकालना-सत्व काढणें, प्राण घेणें. 
रूह फूकना-नवचतन्य आणणें, जागृति 

आणपऐं. . * 
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रेजिन्ञ 

रूह भटकना-फार इच्छा होणें, सदगति न 
रूह फना होना-घावरगुंडी उडणें. [मिक्कणें. 
रूहना-क्रि. अः उसल्णें, वाढणें, घेरणें. 
रूहानी-वि. आत्म्यासंबंधीं. [ गाणें. 
रेंकना-क्रि. अ. गाढवा्चे ओरडणें, बेसूर 
रेंगठा-पु. गाढवाचें पोर. [ चालणें. 
रेंगना-क्रि. अ. सरपटणें, चालणें, सावकाझ 
रेंगावना-क्रि. स. हल्हूहव्टू सरकविणें किवा 
रेंट-पु. नाकांतील मत्त. [चालविजें, 
रेंड-पु. एरंडाचें झाड. 
रेंडी-स्त्री. एरंडी (बी). 

रेंहकना-क्रि. स. रेंकणें (गाढ़वाचें). 
रे-अ. अरे (संबोधन). 
रेख,रेखा-स्त्री. रेघ, चिन्ह, चित्र काढणें, 

रांग, तृप्ति, कपट, भाग्य, | 
रेख काढना-रेघा ओढणें. 
रेख भीजना या भीनना-मिसरूड फुटणें. 
(रुप) रेखा-आकृति. 
रेखता, रेख्ता-पु. गजल काव्याचा शक 

प्रकार, दक्षिणी हिंदीचा एक छंद, 
दिल्लीची उर्दू भाषा, चुस्थानें बनलेली 
भित--वि. पडलेला,आपोआप तोंडांतून 
निघालेला (शब्द. ) 

रेखना-क्रि. स. रेखाटणें, खरवडण. 

रेखा-स्त्री. ओछ, रेघ,आराखडा, मोजणी, 
आकार, तव्हहातावरील रेषा, 

रेखा खींचकर कहना-ठांसून सांगणें, प्रति- 
रेग-स्त्री. रेती, वालू...[ भेनें सागणें. 
रेगिस्तान-पु. वाह्ठवंट. [ तुकडे. 
रेजगी, रेजगारी-स्त्री. चिल्लर, मोड, लहान 
रेजा-पु. लहान तुकडा, कपड्याचें ठाण, 

धान, चोछी, गवंड्याबरोबर काम कर- 
(णारा मुलगा. 



रेत 

रेत-स्त्री. रेती, वाल्वबंट. -पु. वीय॑, पारा, 
पाणी, बीज. [ गुछठीत करणें. 

रेतना-क़ि. स. कानशीनें घांसणें, गुरू- 
रेतहा-पु. वात्धवंट, पुलीन. -वि. रेताड. 
रेता-पु. रेती, माती. 
रेती-स्त्री. कानस, वात्ठबंट. 

रेतीका-वि. रेताड, वालुकामय. 
रेनु-पु. रेती, पृथ्वी, कण, अण््रेण्. 
रेल-स्त्री. विपुलता, लोंढा, आगगाडी. 
रेलठे (पे )लू-स्त्री. अधिकता, दाटी, गर्दी. 

रेलना-क्ि. स. रेलणें, पुढें ढकलणें, अधाशी 
पणानें खाणें.-क्रि. अ. भरगच्च असणें. 

रेला-पु. पाण्याचा लोंढा, हल्ला. 
रेलारेल-स्त्री. धक्काधक्की, रेटारेटी, गर्दी. 
रेबंद-पु. रेबंदबीनी (औषधिवृक्ष-) 
रैबड-पु. शेछ्चामेंद्यांचा ककछृप, लेंढार. 
रेशस-पु. रेशीम. 
रेशा-पु. काथ्था, सालीवरील तंतू, आब्यां- 
रेसू-पु. ईर्ष्या, संताप. [तील रेशा. 
रेह-स्त्री. खार, खारी माती. 
रेहड़-पु. भिरकें, लहान बंलगाडी, 
रेहन-पु. गहाण. [ मालछरान . 
रेहनदार-पु. गहाण ठेवून घेणारा,सावकार. 
रेहननामा-पु. गहाण खत. 
रेहल-स्त्री. पोथी ठेवण्याची लाकडी कंची. 
रेहला-पु. फूटाणे. 
रंतुआ-पु. रायतें. 
रंदास-पु. रोहीदास साधु, चांभार. 
रैन,रैनि-स्त्री. रात्र. 
रैनिचर-पु. राक्षस. 
रैयत-स्त्री. प्रजा. 
रेहर-पु. तंटा, भांडण. 
रॉघठा-पु. रोमांच, करंटा. 

न डॉं८४ड रोजगार 

रोंगटे खड़े होना-रोमांच उभे राहणें, 
रोंगटी-स्त्री. खेढांत बेइमानी करणें, किया 
रोंगी-पु. चवली. [ रागावणें. 
रोंट-स्त्री. कपट, बहाणा. 
रोंटिया-पु. कपटी, धूर्त, विश्वासघातकी. 
रोंधना-क्रि. स. पायाखालीं तुडविणें. 

“वि. उगवणें, (जसें-ख़ुदरो-आपोआप 
उग्रविणारें, गबत इ.). 

रोआ-बा-बा-पु. रोमांच. 
रोआ (वा) ई-स्त्री. रडारड, रड. 
रोआब-पु. रुबाब, ऐट. 
रोक-स्त्री. अडथव्ठा, आडकाठी, अड्धथछा 

आणणारी वस्तु, मनाई, निषेध. 
रोकटोक-स्त्री. अडथछा, मनाई. 
रोकड़-स्त्री. रोख, जमा, भांडवल. 
रोकड़िया-पु. खजिनदार. 

रोकना-क्रि. स. अडविणें, थांबविणे, 
रोक, आडकाटठी आणणें, प्रांधरणें, 

रोक-पु. विध्नकर्ता. [ ताब्यांत ठेवणें. 
रोख-पु. क्रोध, रोष. 
रोग-पु. आजार. 

रोगन-पु. पॉलिश, रोगण. 
रोगनजोश-पु. मसाकेदार मांस. 
रोगनी-वि. रोगण लावलेलें. 
रोचक-वि. स्वादिष्ट, मनोरंजक. 
रोचन-वि. चकचकित, तेजस्वी, प्रका- 

शित करणारें, आवड़तें, क्षुधावर्धक. 
-पु. पाचक पदार्थ, तांबडा कांबी. 

रोचना-स्त्री. लाल कमछ, रक्त चंदन, 
-स्त्री. सुंदर स्त्री, वसुदेवाच्ी बायको. 

रोज-पु. दिवस, एक दिवसाची मजुरी, 
मृत्युतिथि. -अ. नेहमीं, प्रतिदिनीं. 

रोजगार-पु. व्यापार, धंदा- 



रोजगारी 

रोजगारी-पु. व्यापार धंदा करणारा, 
व्यापारी. 

रोजनामचा-पु. दैनंदिनी, रोजनिशी. 
रोजमर्रा-अ. तित्य, दररोज.-पु. व्यावहा- 

रिक बोली, भाषा. 
रोजा-पु. उपवास, रमजान महिन्यांत 

मुसलमान करतात तो उपवास. 
रोजाखोर-पु. उपवास न करणारा मनुष्य. 
रोजादार-पु. उपवास करणारा- 
रोजाना-अ. नित्य. [ खर्च, मजुरी. 
रोज्ी-स्त्री. उपजीविका, रोजचा जंबण- 
रोजीना-पु. एक दिवसाची मजुरी, 
र झ-पु. नीलगाय..[ मासिक वेतन. 
रोटिहा-पु. पोटावारी नौकर, फुकटखाऊ. 
रोटी-स्त्री. भाकरी,पोछी, स्वयंपाक, जेबण. 
वेठी कपड़ेकों तरसना-फार गरीब होगें. 
रोटी कपड़ेसे स्वबर लेना-जेवण आणि 

कपडा  देणें. [ करणें. 
रोटी कसाना-पोट भरण्याइतकें प्राप्त 
रोटीका सारा-भुकेलेला, कंगाल. 
रोटीकी खाक झाड़ना-उगीच खुशामत 

करण. [मिद्वाल्यामुक् दुःखी होणें. 

रोटीको रोना-नोकरी किवा धंदा न 
रोटी चलना-निर्वाह होणें. 
रोटिया तोड़ना-फुकट बसून खाणें. [करणें. 
रोटो देना,रोटी कपड़ा देना-पालन पोषण 
रोटी पर रोटो रखकर खाना-आनंदानें 

जीवन निर्वाह करणें. [ आपत्ति येणें. 
रोटियों लगना-आपली पूर्व दशा विसरणें, 
रोटीदाल,रोटीपानी-स्त्री. उपजीविका. 
रोडा-पु. गोटा, लहान दगड. 
रोडी-स्त्री. खडी. 
रोड़े अटकाना या डालना-विध्न आणपें. 
रोदसी-स्त्री. भूमि. 

# 
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रोदा-पु. धनृष्याची दोरी- 
रोधना-क्रि. स. अडविणें, आडकाठी करणें. 
रोना-क़्ि. अ. रडणें, चिडणें--वि. चिडका, 

रड्या.-पु. दुःख. 
रोना गाना-रडगाणें गाणें. 
रोना धोता-आरडाओरड. 
रोना पीटना-फार विलकाप करणें. 
रो रो कर-कसें तरी करून, रडून रडून, 
रोपन-पु. लावणी, पेरणी. 
रोपना-क्रि. स. रोप लावणें, उचलणें, 

बरा करणें (तब्रण), रोवणें, पेरणें, 
घेण्याकरितां हात किवा भाडडें पुढ़ें 
करणें, अडविणें.-पु. तेलफछ (लग्नांत). 

रोपनो-स्त्री. लावणी (धान्य). 
रोब-पु. रुवबाब, वचक, वजन, एऐट. 
रोब छा जाना-दरारा बसणें. 
रोब टपकना-मुखावर तेज चमकर्णे. 
रोब में आना-धाकामुत्रे एकादी मोष्ट 

करणे, भीति बाक्गण. 
रोबदाब-पु. प्रभाव. | पीस. 
रोस-पु. लव (शरिरावरील केस ) , पक्ष्यांचें 
रोमावलि,रोमराजि, रोमलता-स्त्री. छाती 
रोयो-पु. रोम. [ वरील केस. 
रोयों पसीजना-दया येणें. | काढ्ोीं). 
रोया-पु. स्वप्न. -क्रि. अ. रडला (भत- 
रोर-स्त्री. आरडाओरइ, दंगल. -वि. 

उपद्रवी, अत्याचारी- 

रोरी,रोली-स्त्री. कुंकू, वामधूम, गव्हाचा 
रोग. -वि. सुंदर. -पु. एक रत्न. 

रोल-स्त्री. कोलाहल, ध्वनि. -पु. 
पाण्याचा प्रवाह. [ करणें. 

रोलना-क्रि. स. सपाट करणें, समतरू 
रोला-पु. गोंगाट, तुंबठ युद्ध, एक छंद. 
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रोली-स्त्री. गंधाचा रवा. 

रोबनहार-वि. रडणारा,माणूस मेल्यानंतर 
त्याच्याबदुल शोक करणारा कुटुंबी. 

रोबना-क्रि. अ. रडणें. -वि. चिडखोर. 
रोबनी धोवनी-स्त्री. शोक, रडवेपणा. 
रोचासा-वि. रडवा, रड्या- 

रोशन-वि. प्रकाशित,प्रकट, प्रसिद्ध,जाहीर. 
रोशनचौको-स्त्री. सनई, वाजंत्री. 
रोशनदान-पु. खिड़की, झरोंका. 
रोशन विसाग्र-पु. बुद्धिमान, तपकीर. 
रोशनाई-स्त्री. शाई,प्रकाश, गृल्वगुल्गी तपणा 
रोशनी-स्त्री, उजेड, प्रकाश, ज्ञान, दिवा, 

दीप माछ्ेचा प्रकाश, ज्ञानाचा प्रकाश, 
रोष-पु. राग, चीड, वैर, लढाईचा आवेश. 
रोस-पु. रोष. 
रोह-वि. वाढणारें, बसणारा. -पु. वाढ, 

उंची, अंकुश, उत्पत्ति करणारा, स्वार. 
रोहज-पु. डोव्ठा. 
रोहिणी, रोहिनी-स्त्री. रोहिणी नक्षत्र, 

गाय, वीज, बलरामाची आई, नऊ 
वर्षाची कन्या, गंडमाल्छा. 

रोह-स्त्री. मोठा मासा. 
रोंद-स्त्री. तुडवर्णे, तुडवातुडवी. 
रोदना-क्रि. स. चिरडणें, तुडविणें. 
रौ-स्त्री. वेय,गती, झोक, ओढ (पाण्याची ) . 
रोजन-पु. झरोका. [-प्रु. ध्वनि. 
रोजा-पु. समाधिस्थान- 
रौताइन-स्त्री. सरदारीण, स्वतःची स्त्री. 
रौताई-स्त्री. सरदारकी. 
रौद्र-वि. प्रचंड, भयंकर, ऊग्र, तामसी, 

कद्रसंबंधी. -पु. शैव,क्रोध, भयानक रस, 
हिंवाछा, यम, भमयानकपणा, उष्णता. 

रौन-पृ. पति.--वि. रमणीय.-स्त्री. गौरी. | टाकणें, कैद्याच्या पायांत बेड़ी टाकर्णे. 

रौनक-स्त्री. शोभा, कांति, विकास, 
रोनी-स्त्री. सुंदर स्त्री... [ नरकस्थान. 
रोरब-वि. चंचल, धूते, भयंकर. -पु. 
रौरा-पु. गोंगाट, घामधुम. -स. आपला. 
रौराना-क्रि. स. विछाप करणें, बडबडणें. 
रौरे-स. आपकें. 
रौला-पु. आरडाओरड. 
रोलि-स्त्री. थप्पड. [पायवाट. 
रोस-स्त्री. चाल, वेग, वाफ्यांच्या मधली 

रौहल-स्त्री. धोड्याची एक जात,घोड्याची 
रोही-स्त्री. हरिणी. [एक चाल. 

[छल 
लंक-स्त्री. कंबर, लंका. 

लूकलाट-पु. एक उत्तम पांढरें बस्त्र. 
लंकाल-पु. सिंह, 
लंकेस-पु. रावण. 
लंग-स्त्री. कासोंटा.-पु. हंगडेपणा. 
लेंगड़ा-वि. लंगडा. 
लंगड़ाना-क्रि. अ. लंगडणे. 

| लेंगर-पु, नांगर (जहाजाचा), रही 
। सामान, छोढणें, लॉबणारी एकादी 
|| 

। 

] 
ने 

जड वस्तु, लोखंडाबी जाड व. जड 
साखछी, चांदीचा तोडा, पेहेलवानाचा 
लंगोट, धागादोरा, गरीबांना वाढा- 
वयाचें अन्न, अन्नछत्र.-वि. जड, द्वाड- 

लंगर उठाना-जहाजाला रवाना करणें, 
व गलवताचें रवाना होणें. हे 
| लंगर करना-द्वाइपणा करणें, 
। लंगरखाना-अन्नछत्र. 
लंगरगाहु-बंदर. (| अन्न दिलें जाणें. 
लंगर जारी होना, लंगर बेंटना-ग रीबांना 
लंगर डालना-गलबत नांगरणें, बोन्ा 

ग़लबत 
[ नांगरणें. 



लंगर बाधना 

लंगर बाधना-ब्रह्मचारी राहणें, लूंगोट 

बांघणें. [ वस्ताद मानगें. 
लंगर लूंगोटा आगे घरना-पहलवानाला 

लंग्र-पु. वातर, शेपूट, एक प्रकारचा 
काछ्या तोंडाचा वानर. 

लंगूरफल-प्. नारत्ट. 
लंगल-पु. शेपटी- 
लंगोट-पु. लंगोट, कुस्तीचा डाब. 
लंगोटबंद-वदि. ब्रह्मचारी. 

लंगोट जोौधना-कुस्ती लदायला तयार होणें. | ल॑ शेख 
| लंबी सौस लेना-दु:खी होणें. लंगोठी-स्त्री. लंगोटी, कौपीन 

लंगोटी बाधे फिरना-लह्टान बात्ठ 
गरीब असर्णे. 

लंगोटीया यार-वालमित्र, ऊूंगोंटीमित्र 

लंगोटी बेंधा देना-कोणाचें सर्वस्व घणें, 
भिकारी बनवणें 

होणें ॥॥ 

[ खर्च करणें. 
लंगोटी में फाग खेलना-आवाक्याबाहेर 

लंघन-पु. उपबास, ओलांडण्याची क्रिया, 
अतिक्रमण. 

लंघना-क्रि. अ. ओल्टांडणं, उडी मारणे. 

लंठ-वि. मूर्ख. 
लंडूरा-वि. शेंपूट तुटलेलें. 
लंतरानी-स्त्री . बढाई. 

लंपट-पु. 

लंबतडंग-वि. ताडासारखा उंच. 
लंबा-वि. उंच, लांब,, विशाल--स्त्री. 

दुर्गा, लक्ष्मी, कड़् दुधी. 
लंबा करना-आपटणें, पाठवून देणे. 

लंबा होना-पाय लांव करून पहडणें, 
पसार होणें, पछून जाणें. 

लंबा चौड़ा-वि. लांबरूंद, विस्तृत. 

- ८७ -+ 

। 

। | 

| लबियाव लेना-लोकर चालणें, 

लंबा तडंगा-वि. उंच टांग्या- 
लंबाई-स्त्री. लांबी, लांवण, अंतर. 
लंबाई यौड़ाई-स्त्री. छांबी रुंदी. 

लंबी-स्त्री. उंच स्त्री, लांबी- 

लंबियान भरना-घोडथांचे किवा पक्ष्यांचें 
पक्ुन किवा उडून अदृश्य होगें. [दाखविणें. 

मोठेपणा 
लंबी तानकर सोना-निश्चित झोपणें. 

लंबी तानना-झोपणें, मरणें. 
लंबी चौड़ी हॉकला-फार शेखी मिरवण्णे. 

लंबे लंबे डग रखना-लवकर चालणें. 
लूअन तअन-स्त्री. शिव्या आणि टोमणे. 
लक दक, लक्षक हकक्क-वि. उजाड 

(मैदान ), आडंबरपूर्ण. 
लक्कड़तोड़ बातें-मर्खपणाच्या गोष्टी. 

लकड़बग्घा-प्. तरस, लांड्ग्यापेक्षां मोठा 
जंगली प्राणी [ विक्या. 

लकड़हारा-पु.. लाकुडतोडया, मोढ्ठी- 
लकड़ा-पु. ओडा 

लकड़ी-स्त्री. लाकूड, लाठी, काठी. 
लकड़ी चलना-मारामारी होऐणें. 
लकड़ी पकड़ना-मदत करणें. 

। लकड़ी फंकना-दांडपट्टा खेढणें. 

रंडीबाज.-वि. व्यभिचारी, | 
हावरा, आधाशी, जतिलोंभी, आसक््त. | 

लकड़ी लेकर सीधा हो जाना-काठी 
घेऊन मारायलरा तथार होण. 

लकड़ी होना-अतिशय वाक्कन जाएें, 
सुकून कठीण होणें. 

रलूकनक-स्त्री. तोतरेपणा, रोग किवा 
नशमुल्ें अडखछत बोलणें. 

लकब-पु. पदवी, उपनांव खोड, दुर्गुण. 
लकलक-पु. सारस पक्षी.-वि- हरीण- 
लकलका-पु. सारस पश्याची बोली, साप 



छकवा 

वर्गरेबी वारंवार जीभ हालवष्याची 
क्रिया, उच्च आकांक्षा, प्रभाव. 

लकबा-पु. अर्धागवायु. 
लूकसी-स्त्री. फछे तोडण्याच्री आंकडी. 

-पु. लक्षाधीश--वि. लहाखी रंगाची. 
लकीर-पु. रेध, किनार, ओल्ड. [गतानुगतिक. 

लक्कीर का फ्कीर-नाकासमोर चालणारा, 

लकीर पीटना-अंधश्रद्धनें चालणें, वेल्लेवर 
काम न करता मागाहृत पश्चात्ताप करणे. , 

रूकीर खींचना-बरेंवाईट सांगणें, 
करणें. [ एक वृष्ष. 

लकुट, लरूकुटिया-स्त्री, काठी, 
लकुटी-स्त्री. छडी. 
लक्कड़-र-पु. ओंडा, लांकूड. 
लक्का-पु. पंख्यासारखी शेपटी असलेदें 
लक्ष-पु. निद्याण, लक्ष्य, लाख (संख्या), 

चिन्ह, कपट. 
लक्षण-पु. जाणण्याचें साधन, खूण, चिन्ह, | 

रोगचिन्ह, शुभाशुभविन्ह, वांव, सद्गुण, 
यभ चिन्ह, निशा/यक गोष्ट, व्याख्या, 
विशिष्ट गुणधर्म इ., कारण, प्रसंग, 

परिणाम, विषय, प्रतिपाद्य विषय, हेलु, 
ध्याय, अध्याय, प्रकरण, लक्ष्मण, बगढ्ा, 
दशरीरावरील एक विशेष प्रकारच चिन्ह. 

लक्षणा-स्त्री. उद्देश, वाच्याहुन निराक्ा 
पण तत्संबद्ध अर्थ, सारसी, हंसी, एका 
अप्सरेचें नांव. [ जाणणारा. 

लक्षणी-वि. चिन्ह असछेला, सामुद्रिक 
लक्षता-क्रि. स. जाणणें, पाहणें.-स्त्री. 
लक्षि-स्त्री. लक्ष्मी.-पु. लक्ष... [लक्षण- 
लक्ष्मी-स्त्री. सुदेव, सौंदर्य, तेज,हल्ठद, मुरड 

शेंग, शमी,विष्णची पत्नी,संपत्ती शोभा, 
पार्वतीचें एक नांव, वीरपत्नी, राजस 

चिन्ह | 

छडी, | 

[कबुतर हा 

पातक वीट, लाखोली- 

| 
[ 

लगकर 

| शक्ति, एक वर्णवत्त, गहस्वामिनी» | त्त, ग् 
|. सिद्धि, यश, धन, अमानुष शक्ति. 
| रूक्ष्य-पु. उद्देश्य, नेम धरण्याचें स्थान, 
|. चिन्ह, लक्षणनें आलेला अर्थ, ज्यात्री 
! व्याख्या केली ती वस्तु, ढोंग, मिष, 
| लक्ष (संख्या). -वि. दुध्य, अनुमान 
। करुष्याजोंगें, जेब. [ लक्षाघरीह्ष . 
| लक्खी-वि, लाखी रंगाचें. -पु.एक घोडा, 

' रलूख-क्रि. स. पाहा. “वि. एक लाख. 
;  ञ“पु. लाख, लक्ष. 
| लखन-पु. लक्ष्मण. -स्त्री, पाहाणें. 
| छखंना-कि. स. पाहाणे, ताइणें. 
। लखपती-पु. लक्षा्रीण- 
| लखलखा-पु. शद्गीवर आणण्यासाटी उपयो- 
! गांत आणणी जाणारी वलली. 
लखलखाना-कि. अ. धापा टाकर्णे. 

| रूल्ललूट--वि. खचिक, उधव्वचा. 
लावाउ-पु. खुण, लक्षण, चिन्ह, ओकछख 

|. परण्यासाठीं खण म्हणूत दिलेली वस्तु. 
| लखाना-क्रि. अ. दिसणणें. -क्रि. स. दाख- 
लखब-पु. चिन्ह. [विणें, कल्पना देणे. 

| लखिमी-स्त्री. पाहा लक्ष्मी . 
| लख्िया-पु. प्रेक्षक, अनमान करणारा. 
| लखी-पु. लाल घोडा. 
लखेरा-पु. लाखेचें काम करणारा कारागीर. 
लखोट-स्त्री. लाखेची बांगडी. 

लखोटा-पु. केशराची उठी. कुंकू वगरें 
ठवण्याची पेटी. 

लखौरी-स्त्री. लाखेची वस्तु, श्रम री, लहान 

लख्त-पु. तुकडा. 
लख्ते जियर, लख्ते दिल-वि. संतान. 
लग-अ. पर्यंत, जव॒ठ, साठीं, सह. -स्त्री. 
लगकर-मनापासून, लागून. [प्रिम. 



रूग चलाना 

लग चलाना-बरोबर चालणें, चिकटणें, 
स्नेहसंबंध जोडणें. 

लग जाना-एकाचे दोष दुसआवर येणें, 
चिकटणें, प्रभाव होणें, भरणें, येणें, 
जछणें, खाऊन टाकणें, लक्ष देणें, टोंचणें. 

लगजिश-स्त्री. पायः घसरून पडण्याची 
क्रिया, चूक, बोलतांना अडखछणें. 

लगड़-पु. ससाणा. 
लगढग--अ. जवृक्न जबछ,.  [पाडणारा- 

लगता हुआ-सारखा, टोचेल असा, प्रभाव 
लगती-वि. वोचणारी, प्रभाव पाइणारी, 

सारखी. [ बोचणारी गोष्ट. 
लगती लगाती बात-तबरेल्ठप्रमाणं बोलणें, 

लगन-स्त्री. छंद, ध्यान, तक्मव्ठ, प्रेम, 
समई. -पु. विवाह, मुह॒ते, लग्ससराई, 
मोर ताट. [होणें. 

लगन चढ़ना-लग्नाची तिथि निश्चित 
लगनयत्री-स्त्री. छग्नचिठी. 
लगन लगना-प्रेम उत्पन्न होण, विचार 

लगनवट-स्त्री. प्रेम. [ येणें, कक्ष लागणें. 
लगना-क्रि. अ. छागणे, बाटणें, जुछूणें, 

नीट ठेवणें, टिकर्ण, खर्च होणें, कलणें, 
सडणें, असणे, सुटर्णे (प्रश्न ), पान्हवर्णे 
(गाय, शेल्ठी इ.) . 

लगनि-स्त्री. पाहा ' लगन . 
लगनी-स्त्री. ताट, परात, वच्ी. 

लगभग-अ. वहुधा, जबछ जवल, सुमारें. 

लगमात-स्त्री. मात्रा (गुरु वा लघु). 
लगर-पु. घारीसारखा एक शिकारी पक्षी. 
लगलग-वि. नाजुक, हडकुक्वा. -पु. सारस. 
लगब-वि. खोटें, निःसार. 
लगवाना-कि. स. लावविणें. 

लगधार-पु. प्रियकर, जार. 

« डंट९ « लगा रखनों 

लगा-लागून, चिकटलेला, सडलेला. 

लगा चलना-मारणें, वार करणें, जब 
लगातार-अ. एकसारखें, अखंड. [चालणें. 
लगा देना-चिकटविणें, चिरडणें, रूपवि्ें, 

फसविणें, डावावर लावणें, मिल्॒विणें, 
चहाडी करणें, थांबविणें.[प्याची क्रिया. 

लगान-पु. हतसारा, कर, महसूल, लाव- 
लगाना-क्रि. स. छावणें, जोडणें, सोडविणें 

(गणित इ. ), लछावणें (भाव), चिक- 
टविणें, खचिणें, मारणें, दूध काढणें, 
सांगून बहकविणें, रचणें. संमिलिति 
करणें, आघात करणें, मारणे, प्रज्वलित 
करणें, नेमणूक करणें, पुरणें, स्पर्ण 
कस्णें, गर्व करणें, परिधान करें. 

लगाई बुझाई-चहाडी, दोषारोप. [लावणें. 
लगाई बशाई करना-चहाईी करणें, भांदण 
लगा कर कहना-टोचून बोलणें. 

लगाना बुझाना-भांडण लावणें, 

लगानेबाला-वि. निंदा करणारा, भांडण 
लावणार,. [ प्रेमी, आज्ञा पालक, कदी- 

लगाबेँंधा-बांघलिला, जूना नोकर किया 
लगाम-स्त्री. छगाम, लगामाच्या दोच्या. 
लगाम चढ़ाना या देता-घोंड्याला लगाम 

| लावणें, एकाद्राला थांबविणें किवा 
गपष्प करण, 

। लगायत-अ. सहित, पर्यत, शेवटपर्यत. 
| छगाम पर हाथ डाल देना-लगाम धरून 

स्वाराला थांबविणें, पुढें जाऊं न देणें, 
नको म्हणणें. [भेदी. 

लगार-स्त्री. हुप्ता, क्रम, संबंधी, प्रेम, 
लगा रखना-वांचवून ठेवणें, ठेवणें, आशेंत 

ठेवणें, लपबून ठेवणें, फुकट ठेवणें, 
जबक्र ठेवणें. 



लगा रहना - ४९० -- लच्छेदार बातें 

लूगा रहना-गुंतून रहाणें, बरोबर रहाणें, 
चिकट्न रहाणें, मार्गे लागून राहणें. 

रूगारूगी-स्त्री. प्रेम, आवड, संबंध. 

लगा 'लाना-फसवृन आणगपें. 
लगा लेना-गणित सोडविणें, नोकरीवर | 

लावणें, बरोबर घेणें, कार्मांत गुंतविणें, 
रूगाव-पु. संबंध. [आरंभ करणें. 

रूगावट-स्त्री. संबंध, नातें, प्रेम. 

लगावट करना-प्रेम करणें, आकपित करण, ; 

लगावन-स्त्री. संबंध... [प्रेम दाखविण. 
लगावता-क्रि. स. पाहा लगाता . 
रूगि-अ. पाहा लग. 
लगुआ-पु. मित्र, प्रियकर. 
लगुड़-पु. सोटा, छड्ी. 
छगूर, लगूल-पु. वानर, शेपूट. 
लगे-अ. पाहा 'लग '. 

लगे हाथों-त्याचब रोबर, बरोबरीतें. 
लगो-वि. कृत्रिम, खोटे. 
लगौहाँ-वि. प्रेमी. 
लग्गानधा-पू. शेकाटा, आंकडी (फल 

तोडण्याची ), कार्यारंभथ. झेला (आंबे 
काढण्याचा ) . 

लरूग्गा खाना-वरोबर होणे, बरोबरी करणें. 
लग्गी लगाना-प्रेम करणें, आरंभ करणें, | 

प्रेम करण्याचा दोष लछावणें. 
लग्घड़-पु. चित्ता, ससाणा. 

लग्न-पु. शुभ कार्याचा मुहतं, विवाहाची 
ब्ेढ्ठ, विवाहाने दिवस, विवाह, जोतिष 
जास्त्राप्रमाणं एकाद्या राशीचा उदय. 
“वि. लागलेला, छलज्जित, आसकत. ' 
“स्त्री. पाहा लगन . 

लग्तका-स्त्री. तागवी स्त्री. 
लग्वियात-स्त्री.वाह्यात व खोटबा गोष्टी. 

लघु-वि. शीघ्र, लहान, सुंदर, निःसार, 
थोड़े, हलके, नीच क्षुल्लक, सहज 
पचरणारें, सौम्य, मंद, इष्ट, अल्पव्यी, 
परिवारशुन्य, नीरस, दुर्बकत, शुद्ध. 
-अ. तिरस्कारानें, जलदीनें. -स्त्री 
स्पृक्का. -पु. व्याकरणांतीरड लघुस्वर, 
बाढ्ा (वनस्पति) . 

| लघुताई, लबुता-स्त्री. नम्रता, लहानपण, 
नीचता, विचार शून्यता,हीन कुलोत्पत्ति. 

॥ 

॥ 

| 
| 

! 
| रूखक--्त्री. लर्वाचकपणा, छचक. 
| लूचकना-कि. अ. वांकणे, रूचकण्णें, नमणें. 

लचकनि-स्त्री. मरका,छलचक, लवचिकपणा.- 
लचना-क्रि. अ. रूचकणें, मुरडणें, नमणें. 
लचर-वि. ग्॒ठमुदीत , बुछगा, अस्ताव्यस्त , 
लचार-वि. अगतिक, निरुषयोगी. [ढिलें. 
लचारी-स्त्री, ठाचारी. -पु. नजराणा, 

एक प्रकार गीत. 

| लचीला-वि. नरम, लवचिक. [ निशाण. 
| लक््ठ-पु. वहाणा, एक लाख, लक्ष, 

| लचक्छन-पू. लक्षण, रीतभात, वतंणूक, 
| चिन्ह. [ पालटणें, तेज जाणें. 
! लचब्छन झड़ना-वाईट दिवस येणें, स्थिति 

। लच्छा-पु. गुच्छ [(तारेबा), सुक्कका 
। (कोणत्याही वस्तूचा), एक दागिना, 
।.. साखछी (पायांतील), एक मिठाई, 

। हलके केघर. [किलेला, गुणांनीं युक्त. 

लचब्छित लक्षित-वि. पाहिलेला, चिन्ह 
लच्छी-पु. एक घोडा--स्त्री. लक्ष्मी,लडी. 

' लच्छेदार-वि. गुंंतागुतीचा,  साईची 
(वासूंदी ) गांड गोड (गोष्टी), 
गोछे असलेला गोइ व दाट खाद्य पदार्थ. 

| रूच्छेदार द्ातें-गोड गोष्टी, गुंतागुंती च्या 
गोष्टी. 



लछकन, लक्षण « ९१ - लटठबाज- 

लछन, लक्षण-पु. लक्षण, चिन्ह. 

लछमन-पु. लक्ष्मण. 

लछमन झला-दोन््यांचा 
लरलज-स्त्री. लाज. 

लजना-क्रि.अ. लाजणें. 
लजलजा-वि. चपचपित. 
लजबवाना-क्ि. सम. लाजविणें. 

लजाना-कि. अ. लाजणें.-क्रि.स. लाजविरण्णे. 
लजारू--पु. छाजाढूवें झाड. 
लजाब-क्रि. स. लाज. 
लजावना-क्रि, अ. लाजविण. 

लजियाना-कि. से. लाजविणे. 
लज्ञीज-वि. स्वादिप्ट, चवदार. 
लजीला-वि. लाजलेला, लाजरा. ; दोरी. 

लजुरी-स्त्री. विहिरीतून पाणी काढण्याची 
,लज़ोहा,लजौहा-वि. लाजाढद्ू. 

लक्ष्जत-स्त्री. स्वाद,आनंद, युख.| लाजाह्- 
लज्जा-स्त्री. छाज, विनय, मर्यादा, श्वेत 

लज्जालु-वि. लाजात्य, -स्त्री. लाजाढूचें 

रे [ पूल. 

किवा तारांचा 

झाड. 
लट-स्त्री. लहान किडे, केंसांची बट, 

ज्वाला, ठोंब्या, दोष, खोंड, चोर, 
लट छिटकाना-केस मोकढछे सोडणे. 
लटक-स्त्री. नखरा, मुरका, लोंबणें. 
लटक कर चलना-हावभाव करीत चालणें. 
लटकन-पु. नथेचा चौंकडा, तुय्यांतील 

रत्तांचा गुच्छ, एक वृक्ष, कच्छपी 
लागलेला माणुस. 

लटकना-क्रि. सः लॉबकलणें, वांकणें, 
लचकण्ण, उशीर होणें, काम पड़न राहणें. 

लटकनि-स्त्री. झोक, हावभाव. 

लटकाती चाल-मुरडत चालणें. 
लटका-पु. नखरा,ढब, हावभाव, जादूटोणा, 

। 

| 

| लटना-क्रि. अ. जलन जाणें 

लटका देता-थाप मारणें, गुंगारा देणें 
लटका रखना-आशा देत राहणें, बहाणा 

करणें. 
लटके याद होना-क़ि. सम. कपट जाणपणें, 

मंत्रतंत्र जाणणें. 
लटकफाना-फांशीं देणें, लूटकाविणं, आशेंत 

ठेवणें, केस मुलतवी ठेवणें, उभा करणें. 
लटकीला, लटकौबा-वि. लटकलेलें. 
लटजाना-निर्बेल होणें. [प्रकारचा तांदूब्ठ. 
लटजीरा-पु. आघाडा, आड मार्ग, एक 

लडबडर्णे 

लोभविणें, आसक्त होणें, लीन होणथें 
व्याकुछ होणें [ मस्तवाल. 

लटपढ-वि. रंगेल, रसिक, नशा करणारा, 

लटपढटा-वि. लडबडित, फरफटत, सैल, 
अस्ताव्यस्त, अशक्त, चुरगछलेलें, 
मोडकें तोडकें. 

लटपटाना-क्रि. अ. अडखक्वन पडणें, लट- 
पटणें, चुकणें, मोहित होणे, लीन होणें 

लटपटी पगडी-अव्यवस्थित बांघनेलें 
खटपटे दिन-वाईट दिवस. [ पागोठें: 
लटा-वि. दुबंल, लंपट, लुच्चा, वाईट, तुच्छ. 

लटाई-स्त्री. फिरकी (पतंगाची ) . 
लटाधारी-वि. जटाधारी. 
लटापोट-वि. मोहित, आसकक्त. 

लटी-स्त्री. बाईट गोंष्ट, बेरागीण, 
वेश्या--वि. दुर्वद्व. 

लदुआ-पु. भोंवरा, भाव्यावें टोक. 
लटू, लट॒इ-पु. भोंवरा. 
लट॒टू होना-फिदा होणें. 
लट्रिया, लदट्री-स्त्री. णेंडी, केशकलाप 
लठ-लद॒ठ-पु. सोटा. [जटा, बट. 
लट्ठबाज-वि. लाठी चालविणारा. 

अपि, 



खूठठसार 

रखूट्ठमार-वि. लाठी चालविणारा, कर्कश, 
लट्ठर-बि. मंद, आछशी, ढिला. (अप्रिय- 
लट्॒ठा-पु. खोडा, वासा, पाचर, जाड- 

कापड, तुछई, खोड (झाडाचें). 
लठि्याना-कि. स. लाठीनें मारणें. 

लठंत-वि. लाठीधारी 
लडत-स्त्री. लढाई, ठोकाठोकी, सामना. 
लड़-स्त्री, माछ, श्रेणी, दोच्याच्या अनेक 

तारांपैकीं एक तार. 

लड़कई-स्त्री. बालपण, पोरकटपणा 
चपलता, चंचलता, बालब॒ध्दी, अज्ञान 

लड़कखेल-पु. सोपें काम. 

रूड़कपन-स्त्री. पाहा 

लड़का-प, मलगा, 
लड़काई-स्त्री. बालपण. 

लड़काबाला-पु. मूलवाल, 
लड़की-स्त्री. मलगी, कन्या 
लड़कीवाला-पु. कनन््यचा वाप, व्याह 
लड़कौरी-पु. पुत्रतती. 

लड़खड़ाना-क्रि. अ. अडखल्तणें, 
डइगमगणें, झोंक जाणें, आपटर्णे. 

लड़ना-क्रि. अ. भिडणें, मल्लयुद्ध करणें 
तज्ार करणें, वादविवाद करणें, टक्कर 
खाएं, सफल होण्याकरितां प्रयत्न करणें, 
नांगी मारणें, ध्येय गाठणें. 

लड़बड़-वि. बोबडे. 

लड़बावला-नव. मूर्ख, अल्लड. 

लड़ाई-स्त्री. लढाई, भांडण, 
विरोध, टक्कर. 

लड़ाका, लड़ाक-वि. शूर, वीर, भांडखोर. 
लड़ाना-क्रि. स. लढविणें, गंतविणें 

चालविणें (बुद्धि), चिडविणें, व्यव- 
हारांत आणणे, लाड करणें. 
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पुत्र, बालक. 

लटपटण, 

बादविवाद, 
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लतियाना-क्रि. स. लाथाइणें, 

लथपथ 

लड़ायता-वि. लाडका, धृष्ट, भांडखोर. 
लड़ियाना-क्रि. स. ओंवणें, गंफर्णें. 
लडी-स्त्री. सर, लड, कडवें. 

लड॒बा, लड॒आ-पु. लाडू. 
लड़ता-वि. छाडका, आवडता, लढणारा, 
लड्ड-पु. लाड्. [लाडामुत्ठे धीट झालेला. 
(ठगके) लंडड खाना-वेड होणें 
(मनके ) लड्डू खाना या फोड़ना-मनांत 

मांडे खाणें 
लड़ा, लिया,लढ़ी-स्त्री. छकडा, हातगाडी. 
लढ़ेता-वि. पाहा  लड़ता 
लत-स्त्री. खोड, वाईट संबय- 
लतश्लोर-रा-वि. निर्लेज्ज, नीच, लाथा- 

खाऊ, पाय्रपुसणं, रूतकोडगा. 
लतमार-वि. पाहा लतखोर . 
लतर-स्त्री. वेल, लता. 

लता-स्त्री. वेल, शाखा, सुंदर स्त्री, बाघांटी , 
मोगरी, जाई, स्पृक्का, एक झूंद. 

लताड़-पु. दमदाटी. 
लताड़ना-क्रि. स. लाथाइणे, ऋल्णें. 

| लतापता-पु. झाडपान, जडीबुटी. 
| लताफृत-स्त्री. कीमलता, स्वाद , उत्तमता. 
लतियर-ल-वि. लतकोडगा. 

लतिया-वि. दुराचारी, वाईट स्वभावाचा. 
छल्रणें, 

खूप छाथा मारणे 
ती-वि. वाईट खोड असलेला, कुकर्मी 

लतीफ॑-वि. मजेदार, स्वादिष्ट, सुदर, सूक्ष्म, 
लतीफा-पु. कहाणी, चुटका. [ कोमल. 
लत्ता-पु. चिधी, फाटकें वस्त्र.-स्त्री. लाथ- 
लत्ती-स्त्री. लाथ, चिंघी. 
लूथडना-क्रि. अ. बरबटणें, मछणें. 

रूथपथ-वि. आलेंचिब, चिखलानें मासलेलें . 
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रूथरना-क्रि. अ. अंग टाकणें, पहुडणें. 
रूथरपथर-पु. ठेचाठेच, ._गल्दथापय॑त 

भरलेलें. [क्रिया, धमकी, पराजय. 
लथाड़-स्त्री. जमिनीवरून फरफटपण्याची 
लथाइना-कि. स. पाहा लथेडना.' 

रूथेडना-क्रि, स. चित भरविणें, 
फरफटणें, छछर्ण, अपमान करणें, 
थकविणे, दटावणें, हँराण करणें. 

लदना-क्रि. अ. ओसझें लादलें जाणें, आच्छा- 
दित होणें, तुरुंगांत जाणें. 

लद॒वाना-क्रि. स. ओओझें लादविणें. 

लदाऊ-ब-पु. भार, ओसझें, बोजा, लाद- 
लदाकु-पु. बोजा, पाटाई. [पण्याची क्रिया. 

लदुआ, लदुवा, लद्॒टू-वि. ओझें वाहणारा. 
लद़ड़-वि. आहल्ठशी. 

लप-स्त्री. लवण (तरवारीचें).-पु. ओंजछ- 
भर वस्तु, लवचिक वस्तु हलण्याची क्रिया. 

लपक-स्त्री. झेंप, ज्वाला, चमक, वेग. 

लपकना-क्ि. स. वेगानें धांवणें, कड- 
कडणें, झेप टाकणें. [जाऊन. 

रूपक कर-झटकन, ताबइतोब वेगानें 

लपका-पु. आक्रमण, चापल्य, चमक. 
लपकी-ची-स्त्री. एक मासा- 
रूपश्प-वि. चंचल, चपव्ठ, सावध. 

लपट-स्त्री. ज्वाला, आंच, संगंध, 
वाच्याची झुल्ठुक. 

लूपटना-क्रि. अ. आलिंगणें, भिडणें, 
चिकटणें, अडकणें, 
जाणें, मग्न होणें. - 

लपटा-पु. फोडणीचा सांजा, संबंध. 
रूपटाना-क्रि. स. गूंडाछणें, सुताची लडी 

करणें, भांडणांत 22222 ते 
बोलणें, एकाद्या वस्तूनें गूंडाछणें. 

चिमटणें, गढ़न 

-क्रि. अ. गुंतणें, संलूग्न होणें. 
रूपना-क्रि. अ. वांकणें, कंटाछणें, लच- 

कणणें, हलणें, डोलणें, हेराण होणें. 
लपर लपर करना-उगीच बोलत राहणें- 
रूपलूपाना-क्रि. अ. झक्कण्णें, जोरानें 

हलणें (लवचिक छडी), चमकणें, 
लटकणें (वरवार इ.). 

लपसी-स्त्री. शिरा, सांजा, लापशी, कांजी. 
लपाटिया-पु. लबाड, खोटाडबा. 
रूपाटी-स्त्री. लबाडी, खोटें.-वि. लबाड. 
लूपाना-क्रि. स. फटकारणें, चमकविणें 
लपालप-वि. सपासप. [(छडी ). 

रूपित-वि. सांगितलेलें, 

लपेट-स्त्री. गुडाक्वण्याची क्रिया, घेरा, 
चक्कर, बांधण्याचें कापड, वेप्टण, 
गडाक्ा, विवंचना. 

लपेट झपेट-स्त्री. बहाणा, धरपकड, कुस्ती 

लपेटन-स्त्री. लपेटी, झांकण, फांस, बेढा- 

लपेटना-क्रि. स. गुंडाछ॒णें, गांठोड़ें करणें, 
बांधून घेणें, धरणें, विवंचनेंत टाकर्णे. 

लफंगा-वि. दुराचारी, बदमाश. 
लफज्ञी-वि. शब्दाशीं संबंध ठेवणारा, 
लफज़ोमानी-शब्दार्थ. शिाब्दिक. 
लफना-क्रि. अ. वांकणें, रूचकण्णें. 

लफलफानि-स्त्री. पाहा 'लपलपाना.* 
लप्ज-पु. शब्द. 
लब-पु. ओंठ, थुंकी, लाव्ठ, किनारा- 
लबड़खंदा-पु. शरीर, साहसी युवक. 
रूबड़चढ़ाई-स्त्री. स्तन लुक्े होणें. 
लूबड़ थों धों-स्त्री. आरडाओरड, गड- 

बड, गोंधत्ठ,अन्याय, खोटेपणा, बेइमानी, 
लबडसबड़-पु. बडबड, गप्पा. [घोटाछ्ा. 
लबदा-पु. जाड दंडा. 
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लरूबरघहा-वि.  तिरसट, 
लबरेज-वि. तोंडाप्यंत भरलेला. 
लबलबा-वि. लिबलिबित. 

: लबलबी-स्त्री. बंदुकीचा घोड़ा. 
लबबलहजा-पु. बोलण्याची पद्धत. 
लबादा-पु. डसलें, कायूस भअरलेला 

पायघोकछ अंगरखा, सटरफटर सामा- 
नावें गाझोंड़ें. 

लबार-वि. छरूबाड, खोटा, थापेबाज, 

लवारी-स्त्री. लबादी.--वि. चुगलखोर, 
लबाड, खोटा. 

लवालब-अ. कांठोकांठ ओसंडणारे. 
लबालेस-स्त्री. तोंडदेखलेपणा. 
लरूबी-स्त्री. साखरेचा पाक- 
लबेगोर-वि. मरणासन्न. 
लब्ेजान-वि. मरणाच्या दारी पोहच- 

लेला, म्हातारा. 

लबेडना-क्रि. अ, भरविणें, (घाण करून ). 
लबेद-पु. चालीरीतीने आलेलीं गोष्ट, 
लबेदा-पु. सोटा- [दंतकथा. 
लघ्व्धभप्रतिष्ठ-वि.. प्रख्यात, प्रतिप्यित. 

लूमक-वि. कूपट, कुकर्मी, उपपति: 

रूमकना-क्रि. अ. वेगानें धांवणें, झेप- 
टाकणें, उत्कंण्ति होणें. 

रूसछड़-र-स्त्री. एक बंदूक, उंच व्यक्ति, 
-वि. उंच व सड़पातत्ठ. 

लमछोर-वि. उभट. 
लमटंग-गा-वि. लांबटांग्या, उंच. -पु. 

पक्षी. [ सारस पक्षी. 
लमतडंगा-वि. लांबटांग्या, उंच. -पु. 
रूमधी-पु. व्याह्याचा बाप. 
लमहा-पु. पत्र, क्षण: 
लमही-.स्त्री. क्षण 

| 

लमाना, लेंबाना-क्रि. स. लांबविणें, पस- 
रणें.-क्रि. अ. दूर जाणें. 

लम्प-पु. दिवा- 
लय-पु.. गाण्याचा स्वर, लोनता, 

विनाश, विलीन होणे, गाण्याची सुंदर 
पद्धति. गाण्यांत स्वर आणि ताल 
यांचा मेढ, प्रेम, प्रलयकाल, विश्वांति, 
अलिगन. [ णारें. 

लयलीन-वि. बुद्धिता आच्छादित कर- 
लरक (का ) ई-स्त्री, वालूपण. 
लरकना-क्ि, अ. पाहा 'लटकना. 
लरकाना-क्रि. म. वांकविणें, खालीं 
लरकिनी-स्त्री. मुलगी. [सोडणें, रूटकविणें. 
लरखराना-क़ि. अ. पाहा 'लड़खड़ाना.' 

लरजना-क्रि' अ. थरथरणें, जवब्ठफणें, 
लरजा-पु. कंप, भूकंप. [डोलणें. भिणें. 
लरझर-वि, पुष्कल्ल, प्रचुर, 
लरना-क्रि. अ, पाहा लड़ना. 
लरनि, लराई-स्त्री, लाई, 
लरिक सलोरी-स्त्री. मुलाचा एक खेल्न. 
लरिकई-स्त्री. पाहा 'लंड़कपन.' 

लरिका-पु. मुलगा. 
लरिकाइ-स्त्री. बालपण, 
लरिकिनी-स्त्री. मुली 
लरी-स्त्री. पहा लड़ी. [चुल्लबुल्ठ 
ललक-स्त्री. तीत्र अभिलाषा, तक्कमछ, 
ललकना-क्रि. अ. उमाढ़ा येणें.हांव धरणें. 
ललकार-स्त्री. आव्हान. [उत्तजन देणें. 
ललकारना-क़ि. स. आव्हान देणें, लबढण्यास 

ललकि--अ. उत्साहपूर्वक. 
ललचना-क्रि. अ. मोहित होणें, तकम- 

कण, लालचावणें, अधिर होणें. 
ललचाना-क्रि. स. लोभ उद्रपन्न करणें, 
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मोहवबिणें, आक्षिणें. 
ललचौहा-वि. लालची, लोभी. 
ललछाौंह-वि. लालसर, 

|] 

पणा, ग्रोडगोड थापा, लपवाछपवी, 
कांकू करणें, चांचरणें. 

: लब-पु. शेताची कापणी, तुकडा, बिदू, 
लखन-पु. प्रिय बालक, प्रिय नायक किवा , 

पति, क्रीडा. 
रूलना-स्त्री. सुंदर स्त्री, जिव्हा, एक 

वर्ण वुत्त, विलासिनी स्त्री. 
ललनी-स्त्री. वांबूची नछी, कुमारी, 
लला-पु.. छाडका मुलगा, प्रिय पति 
ललाई-स्त्री. लाली. [किवा नायक. 
ललाट-पु. मस्तक, नगीब. 
ललाना-क्रि. अ. मोहित होणें, 

मछणें, छोभ करण. 
ललाम-वि. सुंदर.-पु. अश्व (ज्याच्या 

लल्णटावर पांढरें असतें), गंधाचा टिढ्ठा, 
दागिना, छलाट भूषण, ललाटा- 
बरील पांढरा ठिपका, श्रेष्ठ, खूण, 
निशाण, शेंपूट, घोडी, श्रृंग, प्रभाव. 

ललित--वि. खेक॒णारें, विलासी, गोजिर- 
वाणें, मनोहर, आनंददायक प्रेमाई, 
सौम्य, कोमल, सुकुमार, कांपणारें, 
इच्छिलेलें, क्रीडा, विलास. सौंदये, 

साधेपणा, हार भेद, एक राग. 
ललितई ललिताई-स्त्री. सुंदरता. 
ललिता-स्त्री. विलासिनी स्त्री. कस्तूरी, 

दुर्गा, स्त्री, एक वर्णवृत्त. राघेची एक 
सखी. 

ब्थ्ली-स्त्री. मुलगी, नायिका, वात्क- 
ललोहा-वि. तांबडा. 
हल्ला-पु. छाडका मुलगा, प्रियकर. 
लल्ली-स्त्री. मूलगी, नायिका, बाल. 

' लल्लो-स्त्री. जीभ. 

तत्ठ- 

माया. ; 

अल्पांश, अंश, विध्वंस, लावा पक्षी, 
केस, लोंकर, सूक्ष्मकाल. 

लवण-न-पु. मीठ, लवणासुर, लवण समुद्र, 
खारटपणा, उंठ, सेंघव, लोणार, खार. 
“वि. खारट, सुंदर, रुचकर. 

लब॒णा-स्त्री. सौंदय, तेज, छोणपचें. 
लवना-क्रि. स. कापणी करणें, 

शेत कापणें. 
लवनाई-स्त्री. लावण्य, सुंदरता. 
लब॒नि-स्त्री. कापणी, लोणी. 
लव॒र-स्त्री. ज्वाला. 

लवब॒लासी-स्त्री. प्रेमसंबंध. 
लबली-स्त्री. राय आंवक्ठा, एक वर्णवु्, 
लघलीन-वि. तलल्लीन, तन्मय. 
लबलेस-पु. अत्यंत थोडें, थोडासा संसर्ग. 
लवा-पु. लावापक्षी, लाही .(साठ्ठीची ) , 
लवाई-स्त्री. व्यालेली गाय, शेतकापणी, 

कापणीची मजुरी. 
लवाजमा-पु. एकाद्याच्या बरोबर राह- 

णारा सरंजाम, आवश्यक सामुग्री. 

लवाजिम-पु. बरोबर राहणारी आव- 
लवारा-वासहूं. [ श्यक सामग्री. 
लवासी-वि. बडबड्या, थापाड्या. 
लशकर-पु. सैन्य, दल, छावणी, जहाजांत 

काम करणात्या माणसांचा समुदाय. 
लशुन, लसुन-पु. लसूण. ह 
लषण-पु. लक्ष्मण. 
लूस-पु. चिकटपणा, गोंद, आकषंण. [होणें. 
रूसकना-क्रि. स. रसरसणें, बिलबिलीत 

कापफें, 

लल्लोचप्पो, लल्लोपत्तो-स्त्री. तोंडपुजे- | ऊसदार-वि. चिकट, रूस असलेलें. 
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रूसना-क्रि. स. चिकटविणें, जोडणें.- 
क्रि. अ. शोभणें, विराजणें. 

रूसनि-स्त्री. शोभा, स्थिति, अस्तित्व. 
लूसम-वि. दूषित. 
रूसलसा-वि. पाहा लसदार.' 

लसरूसाना, रूसियाना-क्रि. अ. रसरसणें, 
बिलबिलित होणें. [भित्. 

लसा-स्त्री. हद.-वि. चिकटलेलें, सुशो- 
लसी-स्त्री. लस, संबंध, आकर्षण, लाभ- 

योग, दुधांत पाणी घालून केलेले 
लसीला-वि. सुंदर, सरस. [सरबत. 
लसुनिया-पु. वेड्येमणी, लसण्या. [करून. 
लस्टम पस्टम-अ. उलटें सुलटें, कसें तरी 
लस्त-वि. अशक्त, थकलेला. 
लस्सात-वि. चांगला वक्ता. 
लस्सी-स्त्री: ताक, लस, संबंध, आकर्षण, ! 

लाभयोग, दुघांत पाणी घालून केलेलें पेय. 
लहक-स्त्री. ज्वाला, शोभा, चमक, झोका- 
लहकना-क्रि. अ. झोका घेंणें, पेटणें, 

प्रकाशर्णें, झछझक्कणें, वारा वाहणें, 
लहकाना, लहकारना-क्रि स. प्रवृत्त करणें. 

आगीच्या ज्वाला पसरणें, झुकांडी खाणें, 
लहकीला-वि. चकचकीत. [उत्कंठित होणें. 
रूहुकौर-रि-पु. घांस  देण्याची पद्धत 

(लग्तांत), वराला दहीं साखर 
लहँँंगा-पु. परकर. [देष्याची पद्धत. 
लहजा-पु. गाण्याची व बोलण्याची ढब, 

तच्हा, स्व॒र॒लय, उच्चारपद्धति, पत्, 
लहजाब,लहजा-अ. क्षणोक्षणीं. [क्षण. 
लहड-पु. भिरकें. 
लहुद-स्त्री. कबर, समाधि. [फंसाललेलें. 
लहुनदार-पु.. सावबकार, धनको.-वि. 
रूहुता-क्रि. स. प्राप्त करणें, भोगजें..- 

लहालोर 

पु.उधारी, कर्जाऊ दिलेलीं रक््कम , भा ग्य. 

लह॒नी-स्त्री. फछाचा उपभोग, प्राप्ति. 
लहबर-पु. लांब अंगरखा, पताका, लांब 
लहमा-पु. क्षण, पद. [मानेचा एक पोपट. 
लहर-स्त्री. लाट, उत्साह, तरंग, आवेशा, 

लहर, मौज, नागमोड. 
लहरदार-वि. नागमोडी. 
लहरना-क्रि. अ. डोलणें, फडफडणें, लाट 

येणें, झुकांडया खात चालणें, गोभणें, 
उत्कंठित होणें, भडकणें, -क्रि. स. 

हवेमुद्ठें डोलणें, बक्रगतीनें नेणें. 
लहर पटोर-पु. रेधाचें रेशमी वस्त्र. 
लहरबहर-स्त्री. चेन, चंगद्व. 
लहरा-पु. तरंग, मौज, सर (पावसाची ), 

गाण्याच्या पूर्वी ताल स्वरा मित्व- 
विणें. [ 'लहरना'. 

लहराना-क्ि.. झिगून चारूणें, पाहा 
लहरिया-पु. नागमोंडी रेघांची साड़ी, 

नागमोडी चिन्ह, नागमोडी रेघा.-स्त्री. 
लाट, आवेश, आनंद, कल्ठ. 

लहरी-स्त्री. तरंग, लहर.-वि. आनंदी, 
मस्त. [ षट्टाकट्ठा . 

लहलहा-वि. टबटवलेलें, . प्रफुल्लित, 
लहलहाना-क्ि. अ. बहरणें, टवटवीत 

होणे, हलण, डोलर्णे. 
लहलहाबना-क़िं. अ. चमकणें, लाटा येणें. 

लहसून-पु. लसूण- 
लहुसुनिया-पु. वेंड्य, केतुरत्न, रुद्राक्ष. 
लहाछेंद-पु.. नाचण्याची एक पद्धत, 

नाचण्यांतील चपलता. [ धट्टाकट्ठा- 
लहालह-वि. टबटबलेलें, प्रफुल्लित, 
लहालोट-वि. प्रसन्न,  हसतां हसतां 

म्रकुंडी बछ्ठलेला, मोहित, आनंदपूर्ण. 
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लहासी-स्त्री. नाव ओढणारा दोर,| जाणणें, छाख लावून मोहोरबंद करणें.. 
लहि-अ. पर्यत. [मोठा दोर. | लाखी-वि. मक॒कट लाल,लाखेचें बनविलेलें. 
लहु-पु.. आगीची ज्योत, दिव्याची | -3. छाछ घोडा. 

ज्योत.-स्त्री. प्रेम, मनाची वृत्ति- 
लहुरा-वि. लहान, नाजुक. 
लहुरी-स्त्री, धाकटया भावाची बायको.- 
लहू-पु. रक्त. [-वि. वयानें लहान- 
लहुल॒हान होना-रक्तबंबाछ होणें. 
लहु-सूखना-तोंड्चें परणी पतणें, घाबरणें. 
लहेरा-पु. रंगारी. (लाखेचा रंग देणारा ) 
लोक, लंक-स्त्री. कंबर. 
लोग-स्त्री. कासोटा, काचा. 
लांगूल-पु. शेंपूट, शिस्त, धान्याचें कोठार. 
लेगली-पु. वानर. [ेप घेऊन ओडांडरणें. 
लाघना-क्रि. स. उल्लंघणें, ओलांडएणें, 

लोच-स्त्री. लांच, उत्कोच- 
लांछन-पु. खूण, कलंक, दोष. 
लाबा-वि. हछांब. 
ला-अ. निषेषात्मक शब्द शब्दाच्या आरंभीं 

येतों ( जसें-लामजह॒ब-धर्महीन, छा- 
लाइ-स्त्री. आग... [ जवाब-अद्वितीय. ) 
लाइक-वि. योग्य, लायक. 
लाई-स्त्री. लाही, चुगली. 
लाईलतरी-चुगली, चुगलखोर स्त्री. 
लाकलाम--वि. अगदीं बरोबर, निश्चित. 
लाक्षणिक-वि. लक्षणयुकत. -पु. ओल- 

खणारा, लक्षण जाणणारा. 
लाख-वि. एक लाख, अतिशय, हवें तेबढें. 

“स्त्री. लाखेचा किडा, राख, लाही, 
-अ. पुष्ककछ 

लाख से लीख होना-यथासांग घड़ूँन पृण्य 
गांठीं न पडणें, रावाचा रंक होणें 

लाखना-कि. अ. छाख भरणें. -क्रि. स- 

हि. म. को... ३२ 

लाग-स्त्री. संबंध, रीति, प्रेम, चढाओढ, 
शत्र॒त्व, यक्ति, सफाईदार नक्कलरू 
जादूटोणा, व्यस्तता, वर्गणी, भूमिकर, 
दक्षिणा, एक प्रकारवा नाच.--अ. पर्यंत: 

लागडोट-स्त्री. वेर, स्पर्धा, ताच. 
लाग रखना-मनांत ईर्षा ठेवणें,स्नेह करणें. 
लाग लपेट-छक्क, कपट, मुरवत. [ रक््कम. 

लागत--सत्री. एकाद्या वस्तूसाठीं ख्े झालेली 
लागना-क्रि. अ. रागणें. 
लागर-वि. दुबव्ठा, अशक््त. -स्त्री. दुबल्े- 

पणा, अशक्तपणा. 
लागि-अ. नाद असलेला, 

साठीं, करणें, मुद्ठें, पर्यत. 
लागू-वि. लागण्यास योग्य. 
लागे-अ. करितां. 
लाघव-पु. क्षुद्रता,छलहानपणा,न्यूनता, हस्त- 

कौशल्य, जलूदी, आरोग्य. -अ. सहज. 

लराघवी-स्त्री. चपलता 
राचार-वि. अग॒तिक.--अ. अग॒तिक होऊन- 
लराचारी-स्त्री. निरुपाय. 
लाची-स्त्री. वेलदोडा. 

लाचीदाना-पु. साखरफूटाणें, वेलदोडा. 
लाछन-पु. लांछन, दोष, अपराध. 
लाज-स्त्री. छाही, लज्जा, पत.- 
लाजना-क्ि. अ. लाजणें. 
लाजवर्द-पु. एक मौल्यवान रत्न. 
लाजवाब-वि. निरुत्तर,अद्वितीय.[असलेला, 
राजवाल-वि- अविनाशी, नेहमीं सारखाच 
लाजा-स्त्री. भाजलेले भात, तांदूब्ठ. 
लाजिसी-वि. आवश्यक, उचित. 

निमित्त,, 
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लाट-ठ-स्त्री. उंचः मोठा खांब, मनोरा. 
-प्रु. लॉ, गव्हनंर, एक प्राचीन देश, 
या देशचा निवासी. 

लादौ-स्त्री. ओठ व तोंड सुकण्याची 
लाठी-स्त्री. लाठी, काठी. * [ अवस्था. 
लाठी चलना-मारामारी होणें. 
राठी सा सारना-कठोर बोलणें. 
लाड़-पु. लाड़, स्नेह, ममता. 
लाड़ करना-अभिमान करणें, स्नेह करणें. 
लाइलड़ेता, लाड़का-वि. अति लाडका. 
लाढ़िया-पु. दुकानदारानें नेमलेला दलाल. 
लाढ़ियापन-पु. धूतंता, चलाखी. 
रूात-स्त्री. लाथ, पाय- 

छात लगना-नुकसान होणें, अपमान होणें 
लात सारना-लाथाडणें, सोडणें, तिरस्कार 

करणें 
लाव-स्त्री. आंतडी, पोट,लादण्याची किया: 
लादना-तक्रि. स. लादणें, ओझें चढविणें, 
लादी-स्त्री. गोणी. [िण्याचा भार घालणें. 
लादू-वि. भारवाहक. 
लाधना-क्रि- स. मिछणें, लाभणें. [निदा. 
लानत, लानत सलासत-स्त्री. घिक््कार, 
लाना-कि. स. आणणें, पुढें ठेवर्णे, पेटविणें, 

नष्ट करणें, (हा धातु सकमंक असून 
अकमंकाप्रमाणें चालतो ), लावणें. 

लानें-अ. साठीं, कारणें. 

लापता, लापना-वि. गुप्त, अदृश्य, पत्ता 
नसलेला. 

लापरवा, लापरवाह-वि. बेपर्वा, बेसावध. 
लापरवाही-स्त्री. बेफिकिरी, बेसावधपणा. 

लापसो-स्त्री. लापशी, सांजा. 
, रूाफजसी-स्त्री. बढाया मारणें. 

लाबर-वि. लबाड, खोटाड्या, थापेबाज. 

-४९८- लालटेन, लालटेन 

लाबंद-वि. आवश्यक. [उपभोग, द्रव्य. 
लाभ-पु. प्राप्ति, फायदा, उपकार 
लाभकारी-वि. फायदेशीर, लाभदायक 
लास-पु. फौज, गर्दी 
लाम काफ-पु. वर्णमालेचीं अक्षरें, दुर्वेचन. 
लामज-पु. वाल्याच्या जातीचें एक गवत.- 
लाय-स्त्री. ज्वाला, आग.-अ. आणून- 
लायक़-वि. योग्य, उपयुक्त, गुणवान, 

समर्थ.-पु. लाहया. 
लायकी--स्त्री. सामर्थ्य, विद्वत्ता, योग्यता: 
लायची-स्त्री. वेलदोडा. 
लार-स्त्री. लाछ, ओढ्, चिकटपणा.-अ. 

मा्गें, बरोबर. 
लार चूना-बालपण असणें. 
(महसे) लार टपकना-तोंडाछा पाणी 

सुटणें, मिठविण्याच्री फार इच्छा होणें. 
लार लंगाना-लक्ा लावणें, अडकविणें, 

फसविणें. 
लारा लेरी करना-बहाणा करणें. 
लारी-स्त्री. मोठी मोटार (हॉरी). 
लाल-पु. लहान व आवडता पुत्र, मुलगा, 

आवडठता पुरुष, श्रीकृष्ण, लाड, लाछ, 
माणिक, एक पक्षी.-स्त्री.इच्छा,लालसा. 
-वि. तांबडे, रागावलेला, पहिला राजा 
(खेब्हांत ) . [ रागावणें. 

लाल पीला पड़ना या होना-संतापणें, 
लाल होनाो-पुष्कढ् पैसा मिल्ठाल्यानें 

प्रसन्न होणें, खेत्हांत जिकणें, रागावणें. 
लालच-पु. लोभ, लालसा. 
लालचमंं आना-लोभांत फसणें. 

लालच देना-लोभ दाखविणें, फसविणें. 
लालचहा, लालूची-वि. लोभी, लोलप. 
लालटेन, लालटेन-स्त्री. कंदील. 



लालन 

लालन-पु. लाडका मृलगा, बालक, छाड-- 
क्रि. अ. लछाड करणें. 

रालना-क़ि. स. लाड करणें. 
रूल' बुझक्कड़-पू. अनथ करणारा (बोल- 

ण्याचा), सूख. 
लालमन-पु. श्रीकृष्ण, भाणिक, एक पोपट. 
लालसिचे-स्त्री. तांबडी मिरची. 
लालमी-पु. खरबूज. 
लालसर-पु. बदकाची एक जात. 
रालस-वि.- अति उत्सुक, तत्पर, तलल्लीन, 

आसकत, मग्न, विव्हल. 
लरूालूसा-स्त्री. उत्कट इच्छा, 

विनंती, याचना, खेद. 
लालसिखी-पु. कोंबडा. 
लाला-पु. वैश्यजातिसूचक शब्द, बालका- 

करितां संबोधन, महाराज, श्रीमान- 
-स्त्री. लाछु,एकप्रकारचें फूल, लालरंग. 
-वि. लाल रंगाचा. [ आशाकभूत- 

लालायित-वि. उत्कंठित, लोभावलेला, 
लालित-वि, लाडका, पातछलेला.-पु. सुख, 

उत्सुकता, 

प्रेम. [ प्रेमविलछास. 

लालित्य-पु. सुंदरता, कांति, उल्हास, 
लालिया-स्त्री. लाली. 
लाली-स्त्री. मुलगी, लालपणा, प्रतिष्ठा, 
लालुका-स्त्री. माठ, गजरा. [ पत, अबू. 
हाले-पु. इच्छा, अभिलाषा, आशा. 

(किसी चीजके) छाले पड़ना-पंचाईत पडणें, 
भ्रांत पडणें, वंचित होणें, एकाद्या वस्तू- 
करितां तडफडणें किवा अधीर होगें. 

छाब-स्त्री. आग, दोर.-पु. लाही, छाबा 
पक्षी, गहाण ठेवून दिलें जाणारें कर्ज. 

छावक-पु. लावा पक्षी--वि. कापणारा, 
तोडणारा (फुलें इ.). 

“ 4९९ «- ाहू 

लावदार-वि. डागण्याकरितां तयार 
केलेली तोफ.-पु. तोफ डागणारा. 

लावण्य, लावन्य-पु. सौंदर्य, खारटठपणा- 
लावना-क्रि. स. आणणें, लावणें, स्पर्शणें, 

पेटविणें, जाछणें. 
लावनि-स्त्री. पाह्य लावन्य. 
लावनी-स्त्री. ख्याल (गाणें), एक 

प्रकारचा छंद (कविता). 
लावल्द-वि. निस्संतान. 

लावलाव-पु. लोभ, तृष्णा. 
लावा-पु. चंडोल, लाही. 
लावापरछन-पु. लाजाहोम- 
लावारिस-पु. बेबारसी, ज्याचा कोणी 

वारस नाहीं असा मनुष्य. 
लावारिसी-वि. बेवारशी, 

नसलेली (वस्तु). 
लाश-स्त्री. प्रेत, देह. 

लाषना-क्रि. स. पाहाणें, न््याहाकणें. 
लास-पु. उड़या मारणें, बागडशें, नाच, 

कामचेष्टा, मुरका, नखरा, कटवणी. 
लासक-पु. मोर, नाच्या, शंकर, विलासी- 

“वि. खेल णारा, आल्ठशी. 
लासा-पु. लूस, चीक. [ पसरणें. 
लासा रूगाना-पाश टाकणें, कपटजारू 
लासानी-वि. अद्वितीय, बिनतोड, निरुपम. 
लासिका-स्त्री. नर्तकी, वेश्या. 
लाह-स्त्री. लाख, शोभा.-पु. लाभ. 
लाहक़-वि. मिसत्ठलेला, आश्रित. 
लाहासिल-वि. निरर्थक, अनावश्यक, 

ज्यापासून कांहीं लाभ नाहीं असा. 
लाही-स्त्री. शोतांतील पिकाला लागणारी 

कीड, लाख.-वि. मकछकट लाल रंगाचा. 
लाहु-पु, लाभ, फायदा: 

अधिकारी 



लाहौल मु 

लाहौल-पु. तिरस्कार दाखविषण्याकरितां 
किवा भूतप्रेतादिकांना पदछविण्याकरितां 
मुसलमान लोक वापरीत असलेला शब्द. 

लिग-पु. लक्षण, एकाद्यागोष्दीचें अनुमान, 
होष्याजोगी गोष्ट, मूह्ठ प्रकृति, शिस्न, 
शिवाची एक विशेष प्रकारची मूर्ति: 

लिंगदेह-पु. सूक्ष्म शरीर. 
लिगी-वि. चिन्ह असलेला, वेशधारी.- 

पु. ब्रह्ममचारी, तपस्वी, ढोंगी साधु, 
शंब, हत्ती, पक्ष: 

लिओ-अ. साठीं, कारणें, करितां. 
लिवखाड़-पु. खंदा लेखक (व्यंग). 

लिख लोढा पड़ पत्थर-अक्षरशून्य- 
लिखत-स्त्री. लेख, लेखी गोष्ट, दस्तैवज. 
लिखना-क़ि. स. लिहिणें, चित्र काढणें, 

चिन्ह करणें, पुस्तक, लेख किवा 
कवितेची रचना करणें. 

लिखा-पु. प्रारब्ध, दैव.-वि. लिहिलेलें. 
लिखाई-स्त्री. लेख, लिहिण्याचें काम, 

लेखनशेली, लिहिप्याचा मोबदला, चित्र 
काढण्याची क्रिया, लिहिण्याची मजुरी. 

लिखाना-क़ि. स. लिहविणें. 

लिखापढ़ी-स्त्री. पत्रव्यवहार, एखादी 
निश्चित गोष्ट लिहन घेणें, खत्त, पत्र. 

लिखावट-स्त्री.लेखनशली, लिपी, लिखाण. 
लिखित-वि. छिहिलेलें, लेखाच्या रूपांत 

असलेलें, प्रमाणपत्र. 

लिखितक-पु. जुनें चौकोनी अक्षर. 
लिच्छवि-पु. कोशलू व मगध यांत राज्य 

करणारा एक राजवंश. 
लिटाबा-क़िं. स. निजविएणें, 
लिट॒ट-पु. गाकर, आरोछी (जाड पोढी ) . 
लिडार-पु. कोल्हा.-वि. भेदरट, भित्रा- 

पक ५ 00 -*+ लिबाना, लिवालाना 

लिथड़ना-क्रि. अआ. लडबडणें, अपमान 
लिथड़ा-वि. भरलेला, लिप्त. [होणें. 
लिपटना-कि. अ. गढ्हीं पडणें, आलिंगन 

देणें, तनमन धन छलावणें, चिकटणें. 
लिपटाना-क्रि. स. चिकटविणें, आलिंगन 

देणें, जोडणें. 

लिपड़ा-पु. कापड--वि. ओलें, थब्थबीत-. 
-स्त्री. कपडालत्ता. 

लिपना-क्रि. अ. लिपलें जाणें, रंग किया 
ओली वस्तु पसरणें. 

लिपवाई, लिपाई-स्त्री. लिपण्याची मजुरी 
अथवा क्रिया. [ रंगवृून घ्े, 

लिपवाना, लिपाना-क्रि. स. लिंपविणें, 
लिपिबद्ध-वि. लिखित, लिहिलेलें. 
लिप्सा-स्त्री. छालुच, लोभ, हाव, इच्छा. 
लिफ़ाफ़ा-पु. पाकिट ( कागदाचें ),मुलामा, 

दिखाऊ पोशाक, सिरझिरीत बस्त्र, 
वरपांगी देखावा, लवकर नाश पाव- 
णारी वस्तु. [ विणारा. 

लिफ़ाक़िया-वि. खोटें अवडंबर दाख- 
लिबड़ी-स्त्री. कपडालत्ता- 

लिंबड़ी बतंन या बारदाना-घरचें संसाराचें 
लिबास-पु. आच्छादन, पोशाक. सामान. 
लिबासी-वि. पोशाकी, नकली. 

लियाकत-स्त्री. योग्यता, विद्वत्ता, शील, 
लिये-अ. साठीं, कारणें. [सामर्थ्य, गुण. 
लिरबिरीं-बारीक, पिचपिचे. 

लिलाट-पु. कपाछ, भाग्य, विहिरीची 
मोटेकडील बाज. [करणें. 

लिलाना-क्ि. स. गिल्ठणें, इच्छिणें, लोभ 

लिल्लाह-अ. ईश्वरासाठीं. 
लिवाना, लिवालाना-क्रि. स. आणवून 

घेणें, बरोबर घेणें, ध्यावयास लावणें, 
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लिवाल-पु. गिल्हाईक. लीम-पु. एक वृक्ष. 
लिहाज-पु. मर्यादा, शीरू, कुपा दुष्टी, 

लज्जा, भीड, पक्षपात, व्यवहार दक्षता, 
लाज, संकोच, आत्मसन्मान. 

लिहाजा-अ. याकरितां. [उपहास.- 

लिहाड़ा-वि. नीच, निकामी.-स्त्री. निदा, 
लिहाड़ी-स्त्री. निंदा, उपहास- 

लिहाड़ी लेनॉ-टर उडविणें. [रजई. 
लिहाफ-पु. लेप (पांघरण्याचा), मोटी 
लीक-स्त्री. रेघ, चाकोरी, प्रथा, चाल, 

खूण, सीमा, बदनामी, लूंछन, गणना. 
लीक करना, लीक खींचना-दढनिश्चय 

होणें. मर्यादा निश्चित करणें. 
लीक खींच करके-प्रतिज्ेनें. 
लीक पीटना-जुन्याच मार्गानें जाणें. 
लीख-स्त्री. ऊचें अडें, लीख. 
लीचड़-वि. निकामी, आठ्शी, कुच- 

कामाचा, चिवट, पिच्छा पुरविणारा, 
देवधेवीच्या कामांत अव्यवस्थित. 

लीचम-वि. निरुपयोगी, आत्शी, ओढ- 
ग्रस्त, कंजूष, चिकट (माणूस). 

लीची-स्त्री. लकूच वृक्ष व ॒त्याचें पिवढ्)ें 
फक्र, लीची फढ्ल. 

लीझी-वि. रही, मिरस. 
लोद-स्त्री. पशूची विष्टा. 
लीन-वि. तन्मय, एकाद्या वस्तंत सामा- 

बलेला, एकरूप, भक्त, निष्ठावंत- 
लीपना-क़ि. स. लिंपणें, सारवणें. 
लीप पोतकर बराबर करना-नाश करणें, 

घुठीस मिल्विणें. [ाब लपविपें. 
लीपा पोती करना-सारवण घालणें, सत्य 
लीबड़-पु. डोछ्यावें चिपड, चिखल. 

लोमू-पु. लिबू 
लीर-स्जरी. खिठठी, विधी, कात्रण. 
लील-पु. निछीचें झाड, निछा रंग.- 

वि. निलछआा रंगाचा- 
लीलना-क्रि. स. गिल्णें, घाईनें खाणें. 
लीला-स्त्री. सोंग, अनादर, किया, क्रिडा, 

खेल, प्रेमविनोद, विचित्र काम, सादृश्य, 
प्रियानुकरण, सौंदये, देवतांच्या चरि- 
त्राचा अभिनय.-पु. काछा घोडा. 

रूगाड़, लुंगाड़ा-पु. लुच्या, लफंगा.--वि. 
निढ्ा- [प्रांतांत ) 

लुंगी-स्त्री. कमरेचें फडकें, फेटा (सीमा 
रुंज, लुंजा-वि. लंगडालुढछा, पर्णहीन 

झाडाचें खोड. [लुल्ठा, प्णहीन वक्ष. 
लुंजपुंज-वि. लोक्ागोछा, अपंग, हलंगडा, 
लंड, लुंडभुंड-पु. डोकें नसलेलें शरीर. 
लुंडा-वि. पंख झड़्न गेलेला पक्षी.-पु. 
लुआठा-पु. जछकें छाकूड. [सुताची पिडी. 
लुआब-पु. चिकट पदार्थ. 
लुकंजन-पु. सिद्धांजज (डोक्बांत हें 

अंजन घालतांच मनुष्य अदृश्य होतो.) 
लुक-पु. रोगण, ज्वाला, वानिश. 

लुकठी-स्त्री. जलतें लाकूड. 
लुकना-क्रि. अ. रूपणें, लोपणें. 

लुकमा-पु. घास (अन्नाचा). 
लुकाट-पु. पिवकें व वाटोछे फछ येणारें 

एक झाड व त्याचें फछ. . [विवणें. 
लकाना-क्रि. स. दडविणें, लपविणें, आड़ 
लुखिया-स्त्री. जारिणी, धूर्त स्त्री, वेश्या. 
लुगड़ा-पु. वस्त्र, कापड, ओढणी. 
लुगत-स्त्री. शब्दकोश, भाषा, अर्थ स्पष्ट 

नसलेला शब्द. 
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लुगदी-स्त्री. ओल्या वस्तूचा गोढ्ा. 
लुगरी-स्त्री. फाटकें धोतर. 
लुगाई-स्त्री. पत्नी, स्त्री. 
लुग़ात-स्त्री. लगतचें अ. बचन. 
लग्वी-वि. शाब्दिक (जसें-लुग्वीमानी 

-शाब्दिक अर्थ). 
लुचई, लूखुई-स्त्री. मैच्ाची पातक पुरी. 
लुण्या-वि. बदमाश, दुराचारी, नीच. 
लुजलूजा-वि. लवचिक, निर्बत्ठ- 
खुटकन्ा-क्रि. अ. लटकर्णें. 
लुटना-क्रि. अ. लूटलें जाणें, नष्ट होणें, 

जमिनीवर आडडवें होणें, लवंडणें. 

लुटवाना-क्ि, स. लटविणें (दुसच्या- 
कड्न)...[ विणें, फार दान देणें. 

लुटाना-क्रि, स. उधकणें (धन), लुट- 
लृटिया-स्त्री. लहान तांब्या, तपेली. 
लुटिया डुबोना-सत्यानाश करणें. 
लुटेरा-पु. डाकू, ठग, वाटमाय्या. 
लुठढन-पु. लोब्ण. 
लुठना-क्रि. अ. लोकछणें, लवंडरणें. 
लुड़का-पु. डूल. [ लवंडणें. 
लुढ़कना-क्रि. अ. गिरकी खात जाणें, 
लढ़काना-क़ि. स. लवंडवबिणें. 
लुढ़ना-क्रि. अ. पाहा लढ़कना . 
लुढ़ाना-क्रि. स. पाहा  लुढ़काना “[मारणें. 
लढ़ियाना-क्रि. स. कपड़ा शिवणें, टीप 
लुतरा-वि.- चुगलखोर, लुबरा, हलकट. 
रुत्य-स्त्री. धड (देहाचें). 
रुल्फ-पु. मजा, स्वाद, दया, रोचकता. 
लुदकी-स्त्री, दह्यांतील भांग. 
लुगना-क्रि. स. पीक काढणें, नाश करणें. 
लुनाई-स्त्री. सौंदयं, लावण्य, शेतकापणी, 

त्या कामाची मजुरी- 

लकटी 
बे 

लुनिया-स्त्री. लोगारी जात, नित्ववा. 
लुनेरा-पु. शेत कापणीचें काम करणारा. 
छपना-क्रि. अ. लपणें, अदृश्य होणें. 
लपलप-स्त्री. जनावरांचा गवत खातांता 
7 होणारा आवाज. 
लुपल॒ुप करना-अत्यंत आतुर होणें. 
लुब॒ंधना-क्रि. अ. लुब्ध होणें.--क्रि, स. 

लब्ध करणें. 
लुब्ध-वि. लोभावलेला, मोहित झालेला. 
लुब्धक-पु. व्याध, पारधी, उत्तर गोरा- 

धातील एक तेजस्वी तारा- 
लुब्बे लुबाब-गोष्टीचा सारांश, तात्पर्य. 
लुभाना-क्रि. अ. मोहित होणें, आसकक्त 

होणें, लालचावणें, भुरक्णें, देहभान 
नसणें.-क्रि. स. मोहन टाकणें, लालच 
दाखविणें, देहभान विसरविणें. 

लुरकी-स्त्री. बाकी. 
लुरना-क्रि. अः झुलणें, आकर्षित होणें, 

वाकणें, कुठून तरी एकदम येणें. 
ल्री-स्त्री. व्यालेली गाय. 
लुवार-स्त्री. उष्ण वाचय्याची झुल्ठुक. 
लहंडा-पु. लोखंडी हंडा. 
लहना-कि. स. मोहन जाएें. 
लुहान-वि. रक््तवंबात्ठ. 

लुहार-पु. लोहार. 
लुहारी-स्त्री. लोहारीण, लोहाराचें काम. 
ल-स्त्री. उष्ण वायूचा झोत. 
लू भारना या रूगना-झछ लागणें. 
लूक-स्त्री. ज्वाला, झछ, पेटतें लाकूड, 

उन्हाल्य्ांतील गरम हवा, उलका, 
तुटलेला तारा. 

लक लगाना-आग लावजणें. 
लकदी-स्त्री. कोल्ही. 



छकना 
डक 

लकना-क्रि. स. पेटविणें, लपविणें.-- 
क्रि. अ. लपणें [किवा वासा: 

लकबाही-पु. होछींत रोवण्याचा एरंड 
रूका-१. ज्वाठा, झठ, जछतें छाकूड. 
लकी-स्त्री. ठिणगी, जलतें लाकूड. 
लकी लगाना-भांडण लावून देणें. 
लूख-स्त्री. ज्वाला, झब्ठ, पेटतें लाकूड, 

उलका, तुटलेला तारा. 
लूखा-वि. रुक्ष. 
लगा-पु. वस्त्र, धोतर. 
लूटक-पु. लुटारू, डाकू, निस्तेज करणारा. 
लूटखसोट-स्त्री. लूटफाट 
लूटना-क्रि. स. लुटणें, अयोग्य रीतीनें घेणें, 

फसव्न घेणें, मोहित करणें, हिसकणें 
लूटपाट, लूटमार-स्त्री. लटालूट 
लूत-स्त्री. कोब्यी (किडा) 
लता-पु. उष्ण वायूचा झोत.-स्त्री. कोढ्ी 

(किडा ), कांतीण, विषारी कीट 
मुंगी, रोग (चर्मन्नण), टिटवी 

लूती-स्त्री. ठिणगी. [धायाक्ठ केलेला. 
लून-पु. शेंपूट, मीठ-- वि. कापलेला, 
लूनना-क्रि. स. पाहा  लनना 
लूनिया-स्त्री. लोगारी जात, निव्ठवा. 
रूनी-पु. छोणी, हरभत्याची आंब, राज- 
लूम-पु. शेंपूट. [पुतान्यांतील एक नदी. 
लूमना-क्रि. अ. ऊूटकणें, झुलणें. 
लूरना-क्रि. अ. पाहा लुरता 
ललका-वि. लुढ़ा, असमर्थ, हात तुटका. 
लूलू-वि. मूखे, बागुलबुवा. 
लह, लहर-स्त्री. उष्ण वायूचा झोत- 
लेंड-पु. लेंडक. 
लेंडी-स्त्री. लेंडी (उंट, बकरी इ. ची). 
लेहंड-डा-पु. झुंड, समूह, कह्वप (गुरा- 

बज आप ६] £ सच लेनहार 

ले-पासून, आरंभ होऊन, [ढोरांचा) 

लेई-स्त्री. गरिलावा, खत, सुर्खी (चुना) 
लापशी, लसदार चिकट पदार्थ 

लेई पूंजी-सर्वस्व. 
लेकिन-अ. परंतु. 
लेख-पु. लिपी, लेख, दस्तऐवज, देव.- 

वि. लिहिण्यायोग्य.- स्त्री. पक्की गोष्ट. 
लेखक-पु. लिहिणारा, ग्रंथकार. 
लेखन-पु. लिहिण्याची क्रिया, लिहिण्याची 

कला, चित्रकला. 
लेखना-क्रि. स. लिहिणें, आकडे मोडणें, 

हिशेब करणें, विचार करणें, अनुमानणें, 
लेखनी-स्त्री. लेखणी. [समजणें. 
लेखा-पु' हिशेब, नोंदवही, रजिस्टर, 

खर्चाचें विवरण, अनुमान- 
लेखा डेवढ़ा या बराबर होना-हिशोब 

चुकता होणें, तक पट करणें. 

लेखा डेबढ़ाए या बराबर करना-हिशेव 
चुकता करणें 

(किसीके) लेखे-एकाय्ाच्या विचारा- - 
प्रमाणें, कोणा च्या समजुतीप्रमाणें. 

लेजुर, लेजुरी-स्त्री. दोरा, सुतल्वी. 
लेजम, लेजिम-स्त्री. लेझीम. 
लेटना-क्रि. अ. आडवें होणें, 

पहुडणें, लवंडणें, कलंडणें. 
लेटाना-क्रि. स. आडकें करणें, निजविणें. 
लेदी-स्त्री. एक जलाशयाजवकछ राहणारा 

पक्षी. पिरत मिकणारी रक््कम. 

लेन-पु. घेणें, कर्जाऊ दिलेली रक््कम, 
लेनदार-वि. घेणारा, सावकार. 
लेनदेन-पु. सावकारी, देवधेवीचा व्यव- 

हार, संबंध. 
लेनहार-वि. घेणारा, सावकार. 

निजणें, 
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3०. णें घरणें हा ठेवणें ही ६ ञढ ह-् । लेना-क्रि. स. घेणें, घरणें, ताब्यांत ठेवणें, | लेश-पु. अंश, कण, खूण, संसर्ग, संबंध, 

जिकणें, लज्जित करणें, संभोग करणें, 
संचित करणें, बनविणें, जबाबदारी 
घेणें, स्वीकार करणें, स्वागत करणें. 

लेना एक न देना दो-घेणें नास्ति देणें 
लेता करना-झगडणें. [ नास्ति. 
लेना न देना-उगीचच,. . [तोटा होणें. 
लेने के देने पड़ना-निस्तरावें लागणें, 
(ऊधोके) लेने में न माधौके देने में-- 

कोणाच्या अध्यांत ना मध्यांत, विना- 
कारण. 

ले गिरना, ले मरना-आपतल्याबरोवर दुस- 
च्यालाहि गोत्यांत आणणें, कांहींतरी 

ले डालना-बिघडविणें. [प्राप्त करणें. 
ले दे डालना-फिटंफाट करणें,अपमान करणें. 
ले पड़ना-क्रि. स. जवत्ध निजविणें, काढून 

नेणें, आपला स्वार्थ साधणें. 
ले बीतना-बिघडविपें. 
ले रखना-संग्रह करणें, संभाढणें. 
ले रहना-ताब्यांत घेणें, बरोबर बाछगणें. 
लेप-पु. सारवण्याची वस्तु, गिलावा. 
लेपना-क्रि, स. लेप लावणें, गिलाबा 
ले पालक-पु. दत्तक पृत्र.[करणें, माखणें. 
ले पालना-क्रि. स. बाछूगणें (दुसप्याच्या 
लेबुल-पु. लेबल. [बालकास ), दत्तक घेणें. 
लेरुवा, लेरू-पु. गोन्हा. 
लेब-पु. लेप, भांड्याच्या बुडाला लछाब- 

लेली राख व माती, गिलावा, एक 
समय विभाग. 

लेवा-वि. घेणारा.-पु. पाहाय 'लेब '. 
लेबा देवा-स्त्री. देणें घेणें, व्यवहार. 
लेवार-पु. गिलावा, खरीददार. [णारा. 
लेबाल, लेबेया-वि. धेणारा, खरेदी कर- 

लेश.-वि. अल्प, दोन कला काल 
जसें १८ निमेष-काष्ठ, २ काष्ठा- 
लव, १५ लव-कला, २ कला-लेश, 
२ लेझ्न-क्षण. 

लेषना-क्रि. स. पाहाणें, लिहिसफें. 
लेस-वि. थोडासा, जरीचा काठ, वेल, 

गिलवा, 

लेसना-क्रि. स. जाछणें, डंख मारणें, 
थापणें, चिकटविणें, चुगली करणें, 
गिछावा करणें, भांडण लछावणें. 

लेसालेस-पु. रंगरंगोटी. 
लेहंड, लेहंडा-पु. झुंड, समुदाय, एक बोली. 
लेह-स्त्री. चाटण, अन्न भोजन, ग्रहण लाग- 

ण्याचा एक प्रकार.--वि. चाटणारा. 
लेहन-पु. चाटण, चाटण्याची क्रिया. 
लेहना-पु. चाटणें. 
लेहाज-पु. पाहा लिहाज '. 
लेहाजा-अ. यासाठीं, म्हणून- 
लेही-स्त्री. खत. 
लेहब-वि. चाटण्याजोगें.-पु.चाटण, अमृत, 
ल-अ. पयंत. (अन्न. 
लेंडो-पु. एक प्रकारची गाडी. 
लंतोलाल, -पु. टाछ्ाटाल. 
लंल-पु. रात्र. 
लेलो निहार-रात्रंदिवस' 
लेस-वि. सज्ज, श॑,गारित.-पु. छेस, फीत, 
लों-अ. पर्यत. [एक बाण, 
लो-कि. स. ध्या.-अ. छान, संबोधन, 
लोंदा-पु. चिखलाचा गोछा. [खालीं. 
लोजि-पु. लोक-स्त्री. कांति, ज्योति, प्रभा. 
लोजिन-पु. सौंदर्य, डोछा. 
लोई-स्जी. उंडा (पिठाचा), धाबद्वी. 



लोक॑ंदी 

स्लनइत पाठराखणीस दिलेली दासी. 
लोक-पु. प्रजा, जग, प्रदेश, दिद्या, लोक, 

प्राणी, समाज, निजस्वरूप, प्रकाश, 
फल, भोग्य वस्तु, यश, निवासस्थान, 
समुदाय, व्यवहार, चल्षुरिद्रिय, विषय. 

लोकना-क्रि. स. झेलणें. 
लोकप, लोकपति-पु. लोकांचे पालन 

करणारा, ब्रह्मा, राजा, अष्ट दिशांचे 
स्वामी प्रत्येकीं. 

लोकाट-पु. लुकाट वृक्ष व त्याचें फत्ठ. 
लोकाना-क्रि. स. उंच फंकण्णे, उडविणे. 

लोकोक्ति-स्त्री. म्हण, एक अलंकार. 
लोखंडी-स्त्री. गजवेल. 
लोखर-पु. लोहार, नहावी क्रिवा सुतार 

यांची हतच्यारें. 

लोग-पु. लोक, जनता, मनुष्य. 
लोगाई-स्त्री. पत्ती, स्त्री. 
छोच-स्त्री. नाजुकपणा, कंप (गल्लयाचा ), 

लचक--पु. रुचि, अभिलापा, अश्रु 
लोचन-पु. डोढ्ा, नेत्र. 
लोचना-क़ि. स. पाहाणें, प्रकाश पाडणें, 

आवड उत्पन्न करणें, इच्छा करणें.- 
क्रि. अ. इच्छिणं, शोभणं, लालचावपें. 

लोचन, लोचून-पु. छोखंडाचा कीस. 
लोट-स्त्री. प्रेम, लोकण.-पु. उतार, 

घाट (नदी इ. चा), नोट. 
लोटद जाना-बेशुद्ध होणें, हट्ट करणें, फार 

पसंत करणें, तत्ठमकगें. [ तडफडणें. 
लोठता फिरना-जमिनीवर_ लोछणें, 
लोट लऊगाना-पड़ून राहणें, हटूट धरणें, 

लोढणें. 
लोट पोट हो जाना-हंसून मुरकुंडी वकणें, 

बेचेन होणें, लोकछणें, बेशुद्ध होणें, 

ज्ब्न प् 6 ३ नम (जलेपर) लोन लगाना 

एकाएक़ीं मरणें. [ बारीक खडी. 

लोटन-पु. एक कबूतर, रस्त्यांतीरू 
लोटना-क्रि. अ. तत्मछणें, लोछणें, 

विश्रांति घेणें, कुशीस बढ्णें, हटूट 
करणें, खुश होणें, गडगडणें, मुग्ध 
होणें, मोहन जाणें. 

लोटपटा-पु. अदलाबदल (वखेंव्ठांत), वर 
वधूची पाटाची अदलाबदल. 

लोटा-पु. तांब्या, लोटा. [ करणें. 
लोटा रखना-हलक्या दर्जावी नोकरी 
लोटिया-स्त्री. छोटी- 
लोडना-क्रि. स. आवद्यकता असणें. 

लोढ़ना-त्रि. अ. टोचणें, तोडणें, वेंचणें. 
लोढ़ा-पु. वरवंटा. 
लोढ़ा डालना-सारखें करणें, सपाट करणें. 
लोढ़ा ढाल-सत्यानाश- 
लोढ़िया, लोढ़ी-स्त्री, लह्दान वरवंटा. 
लोत-पु. चोरलेलें धन, अश्रु, चिन्ह. 
लोथ, लोथि-स्त्री. प्रेत. 
लोथ गिरना-मारलें जाणें. 

लोथ डालना-ह त््या करणें, ठार मारणें. 

लोथों की भीत उठाना-अनेकजणांना 
सारून टाकणें. 

लोथडा-पु. मासपिड (हाड नसलेला ). 
लोथपोथ-स्त्री. बेशुद्ध, दमून जाएं. 
लोध-पु. लोध्य, एक वृक्ष, 
लोन-पु. मीठ, सौंदय, चमक, ऋण. 
लोन उतारना-दृष्ट काढणें. [ खाणें. 
(किसोका) लछोन खाना-कोणाचें अन्न 
लोन न मानना-उपकार न मानणें. 
(किसीका) लोन निकलना-विश्वास 

घाताचें प्रायश्चित मिल्णें. [ देणें- 
(जलेपर ) लोन रूगाना-दुःखावर डागण्या 



(किसी बातका) लछोनसा होना 

(किसी बातका) लोनसा होना-अप्रिय होणें. 
ल्वेना-वि. खारट, सुंदर, तिखटमिठाचा.- 

,क्रि. स. कापणी करणें.--पु. क्षार, एक 
कीड.-स्त्री. जादू करणारी एक स्त्री. 

लोनाई-स्त्री. पाहा “लनाई '. 
लछोनिका, लोनोी-स्त्री. एक भाजी, 

हरभच्याची आंब. 

लोनिया-स्त्री. लोणारी जात, निद्ठवा. 
लछोप-पु. नाश, लुप्त, विच्छेद, अभाव, 

प्रचारांतून जाणे (धर्म, जात, नाणें 
इ.), अतिक्रमण. 

लोपना-क्रि. स. लपविणें, नष्ट करणें.-- 
क्रि. अ. ल॒प्त होणें, नष्ट होगें. 

लोबान-पु. धूप. 
लोबिया-पु. चवढ्वी. 
लोभ-पु. छालूब, हांव, लोभ. 
लोभना, लोभाना-क्रि. अ. लुब्ध होणें.- 

क्रि. स. लुब्ध करणें. 
लोभार-वि. भुलविणारा, मोहन टाकणारा. 
लोभी-वि. लालची, इच्छिणारा, भोह 

पाडणारा, 
लोभ-पु. केशयुक्त शेंपूट, शरीरावरील केस. 
लोमडी-स्त्री. खोकड, कोल्ही. 
लोसश-पु.. एका ऋषीचें नांव.-वि. 

अंगावर लांब केशव असलेला. 
लोमहर्षण-वि. भीषण, रोमहषंण. 
लोमाशिका-स्त्री. कोल्ही, खोकड. 
लोय-पु. लोक, जनता, डोढ्छा.-स्त्री. 

ज्वाला, झछ.-अ. पर्यत ,समान. 
लोयन-पु. डोल्श. [कुंडल, अश्रु. 
छोर-वि. चंचल, उत्सुक.-पु. कालाचें 
लोरना-क्रि. अ. हेलकावर्णं, लूकल॒कणें, 

वांकर्णं, लोछणें, चंचल होणें. 

न प् ७ ६ ्न्न लोहूलोहरना 

लोरी-स्त्री. अंगाई गीत. 
लोरियों देना या गाना-मुलांता झोप- 

विण्यासाठीं अंगाई गीत गाणें. 
लोल-वि. क्षुब्ध,, हालणारा, बदलत 

राहणारा, उत्सुक, क्षणिक, चंचल, 
लोलप- 

लोलक-पु. लोलक, कानांतीरू डूल- 
लोल॒प-वि. लोभी, चटोर, अत्यंत उत्सुक. 
लोवा-स्त्री. खोकड़. [ घागर. 
लोहेंडा-पु. घमेलें, तसराछें, कढई, लोखंडी 
लोहेंदी-स्त्री. पाहा लोहँडा'. 
लोह-वि. तांबडे, लोखंडी, तांब्याचें. 

-पु. छोखंड, पोलाद,तांबें, धातु,तांबडा 
बोकड, शास्त्र, मछ्ठ, रक्त, कांसे, 
कृष्णागर, माशाचा गत्ठ. 

लोहसार-पु. पोलाद, पोलादी साखदढी. 
लोहागी-स्त्री. एक तीक्ष्ण हत्यार. 
लोहा-पु. लोखंड, लाल बैल, शस्त्र, 

हत्यार, लोखंडाची वस्तु. 
लोहा करना-इस्त्री करणें. 

लेहा गहना-शस्त्र घेणें. 
लोहा बजना-युद्ध होणें. 
लोहा बजाना-युद्ध करणें. 

(किसोका ) लोहा मान जाना या मानना 
-वैचेस्व कबूल करणें. 

लोहा लेना-युद्ध करणें. [िरणें. 
लोहेके चने चबाना-फार कटीण कारयें 
लोहार-पु. घिसाडी, लोहार. 
लोहारी-स्त्री. लोहाराचें काम. 
लोहिया-पु. तांबडठा बैल, लोखंडाचा 

व्यापार करणारा, वाणी व मारबा- 
लोहू-पु. रकक्त. डिद्ांची एक जात. 
लोहलोहाना-रकतबंबात्. 



हों | ज५०७- वकालतन 

लौं-अ. पर्यत, सारखें. े [व] 
सॉकना-क्ि. अ. दृष्टीस पडणें, चमकर्णे. | ब्ंक-वि. वाकडा. [ कठिण- 
लौंग-पु. लवंग, मोरणी (नाकांतील). 
लौंडा-पु. मूलगा, सेवक, म्खे, अल 
लॉडापन-पु. मूर्खपणा, पोरखेछ. [नुभवी. 
लोौंडी, लौडिया-पु. दासी, पोरगी. 
लौंडोजना, लौंडीका बच्चा-पु. दासीपुत्र. 
लौंड लपाड़े-बेजबाबदार. 
लौंढाया-मुलांशीं मेत्ठ ठेवणारा, पोरकट. 
लॉंढाया कारखाना-अस्ताव्यस्त. 
लौंद-पु. अधिक मास. 
लोदा-पु. चिखलाचा गोछा. 
लौ-स्त्री. ज्वाला, झब्ठ, ज्योति, लय,ध्यान, 

छंद, कामना, आवड, गोडी, चित्तवृत्ति, 
लौलीन-तल्लीन. (आशा. 
लौआ-बा-पु. भोपलद्ठा. 
लौकना-क्रि. अ. दुरून दृष्टीस पडर्ें. 
लौका-पु. वीज, इंद्रधनुष्य, भोपव्ठा. 
लौकिक-वि. सांसारिक, व्यावहारिक.-- 

पु. सात मात्रांचा छंद.  [भेला, घोड़ा. 
लोकी-स्त्री. दुध्या भोपवा, पोहण्याचा 
लौजोरा-पु. धातु गाछुणारा कारागीर. 
लोटना-क्रि. अ. परतणणें.--क्रि. स. पालटणें. 
लोटपौद, लछौटफेर-पु. उलटापालट. 
लौटाना-क़ि. स. परतविणें, खालीबर 
लौन-पु. मीठ, लूवण. [करणें, परत देणें. 
लोना-पु. दोरा, कापणी.-वि. सु दर. 
लोनी-स्त्री. कापणी, लोणी, डोकढ्ठा. 
लौवा-पु. दुध्या भोपव्ठा. 
लौस-पु. भेसक्क, संपर्क: 
लौह-स्त्री. छाकडी पाटी, लाकडी तकत्ता, 

फढ्ा, पुस्तकार्चे मुखपृष्ठ. 
ल्यारि, ल्यारी-पु. लॉडगा. 
ल्यावना-क्रि, स. पाहा लाना. 

बंकट-वि. वांकडातिकडा, कपटी, बिकट, 
वंकनाली-स्त्री. सोनाराची बंक नी, 

सुषु म्ना नामक नाडी. 
बंटना-क्रि. स. हिस्सा करणें. 
बंदक-वि. विभाग करणारा- 
बंठ-पु. ठेंगणा मनुष्य, भाला. 
बंठना-जक़ि अ. एकटें जाणें.-क्रि. स. हिस्सा 
बंडर-पु. आइचये. [करणें. 
बंडा-स्त्री. कुलटा. 
बंदन-ना-पु. पूजा, स्तुति व प्रणाम. 
बंदनमाला-स्त्री. दारावरील तोरण.- 
बंदनीय-वि. पूज्य, आदर करण्यास योग्य. 
बंदिन, वंदीजन-पु. राजाचे स्तुतिपाठ 

गाणारी जात, भाट. 
बंदा-पु. पांवा, कुत्ठ, वर्ग, आढें (घराचें), 

बांबू ,पाठीचें हाड, ताकाच्या वरचें हाड, 
बांसरी, हातापायाचें लांब हाड, मार्ग, 
पाठीचा कणा, दहा हात (हछांबी), 
वंशलोचन, ऊंस. [ संतत्ति, वेढ्धूचें बीं. 

वंशज-वि. वंशांत उत्पन्न झालेला,-पु. 
बंशधर-वि. वंशवुद्धि करणारा.-पु. संतान- 
वंशावली-स्त्री. वंशावक्. [वाहिनी - 
वंशी-स्त्री. बांसरी, वंशलोचन, रकक्त-*« 
बंशीधर-पु. श्रीकृष्ण, मुरलीवाला. 
बंदीवट-पु. वं दावनांतीरू एक वडाचें झाड. 
ब--अ. प्रमाणें, सारखें, आणि--पु. वाय्, 

बाण, वरुण, बाहु, कल्याण, समुद्र, वस्त्र, 
बइलल्ला-अ. नाहींतर, अन्यथा. [ वंदन. 
बकअत-स्त्री. शक्ति, उंची, पत; महत्त्व. 

बकालत-स्त्री. वकीली, दूतकमं. 

वकालतन-अ. वकीलाकर वीं. 



यकालतनामा 

वकालतनामा-पु. वकीलपत्र. 
बकील्रू-पु. दूत, राजदूत, प्रतिनिधि, वकील. 
वकुअ-पु. घटना, दुर्घटना. 
बकफ-पु. समजूत, ज्ञान, अक्कल. 
(बे) वक्फ-वि. मू्खे, अज्ञान. 
बकक्तत-पु. वेढ, अवसर, प्रसंग, सुटी- 
वक्त रूद जाना-वेछ निधून जाएें. 
वक्तन फ्वक्तन-अ. कधीं कधीं. 

'बक्तव्य-वि. बोलण्याजोंगें, निद्य, दुष्ट, 
अधीन.-पु. कथन, स्टेटमेंट, निवेदन 
पत्रक, कथन, घोषणा, जाहीरनामा, 
बोलणें, निंदा. 

बकता-वि. बोलणारा, बडबडया, उत्तम 
बोलणारा.-पु.अध्यापक, पंडित, वक्ता. 

'बक्तृता झाड़ना-व्याख्यान झोडरणें. 
वकक्फ-पु. धामिक दान, धर्मार्थ दान 

केलेली संपत्ति. 
वक््फनामा-पु. दानपत्र. [ स्थिरता. 
वकक्फा-पु. आराम, सुट्टी, थोडासा उशीर, | 
वक्क-वि. वांकडा, कुटिल, संदिग्ध, द्वचर्थी, ' 

लबाड, दुष्ट, कर, उलट (गति ), विरुद्ध. | 
-पु. मंगल, शनि, नदीचे वांकण, तगर. 

बगरना-अ. नाहींतर. 
वग्ेरह-अ. इत्यादि, वसैरें. 
वचन-पु. बोलणें, उच्चार, भाषण, 

वाक्य, नियम, आज्ञा, वचन, संख्या. 
बच्छ, वक्ष-पु. वक्ष:स्थठू, छाती, ऊर. 
वबजन-पु. भार, वजन, उच्चारांतील भार, 
बजनी-वि. वजनदार... [ मानमर्यादा- 
चजह-स्क्री. कारण, चेहरा, पद्धति, रीत, 

उत्पन्नाचें साधन. 
चजा-पु. पीडा, कष्ट. 

हम फ् ०८ -- वदि 

बजा-स्त्री. बनावट, सजावट, रीत, 
स्थिति, प्रथा, जन्म देणें, रचना, मुजरा. 

वजादार-वि. डोलदार, सिद्धांत आणि 
प्रतिज्ञा पालन करणारा. 

बजारत-स्त्री. मंत्रीपद, मंत्याचें कार्यालय- 
वजाहत-स्त्री. सौंदय, चेहन्यावरील रुबाब, 
बद्चीअ- व. नीच, हरूकट. [प्रतिष्ठा. 
बज्ञोफा-पु. विद्यार्थी, विद्यान इत्यादीना 

मिछणारी वृत्ति, जप वा पाठ, 
(म्सलमानांचा ) . [ वजीर. 

वज्ञीर-पु. मंत्री, दिवाण,: बुद्धिब्लांतील 
वज्ञीरी-स्त्री. मंत्रीपद. -पु. धोडबाची 

एक जात. 
वज्ञीरेआजस-पु. पंतप्रधान, सुख्य प्रधान. 
वजू-पु. नमाजापूर्वी हातपाय धृण्याची 

पद्धति. [ निश्चिती. 
बजूद-पु. कार्यंसिद्धि, शरीर, प्रगट होणें, 
वजहात-पु. वजह शब्दा्चें अआ. बचन. 
बज्य-पु. वीज, इंद्राचें झस्त्र, पोछाद, 

भाला, हिरा, रत्नास भोंक पाठण्याचें 

गस्त्र, आंबट पेज, काछा अभ्रक, 
आंवछा, वावर्डिंग, वाढा, तालिमखाना, 
तिछावें फूल, ख्वेतदर्भ, चर्मरज्जु.- 
वि. अतिकठिण, फुलीच्या आकाराचा. 

वडिश-पु. मासे पकडण्याचा गह्ल. 
बतन-पु. जन्मभूमि. 
वतीरा-पु. पद्धति. 
वक्ता-वि. बोलणारा, बडबड्या, उत्तम 

बोलणारा. -पु. अध्यापक, पंडित, 
वक्ता. 

वदान्य-वि. अतिउदार, गोड बोलणारा- 
वबदि-पु. वद्य पक्ष. 



बच 

बध-पु. हत्या. 
बधूटी-स्त्री. नवरी. 
वधृत-पु. योगी, संन्यासी. 
बधूवंश-पु. स्त्रीजाति. 
बन-पु. अरण्य, वाटिका, पाणी, घर, 

शंकराचार्याच्या अनुयायांची एक पदवी. 
बनेला, वनेद्वर-वि. जंगली, वमचर, 
बपुरा,बपुरा-वि. बिचारा. [वनवासी. 
बफ़ा, वफ़ादारी-स्त्री. निष्ठा, वचनपूर्ती, 

सज्जनता, वायदा पूर्ण करणें, मुरवत, 
वफ़ात-स्त्री. मृत्य. [निभावणें, पूर्ण करणें. 
बफ़ादार-वि. वचनपूति करणारा. 
बबा-स्त्री. सांथीचा रोग. 
वबालू-पु. भार, ओझें, संकट, आपत्ति: 
वयस्क-वि. वयांत आलेला. 
बय:ःसंधि-स्त्री. वयाव्या एका अवस्थेंतून 

दुसरीत जाण्याचा काक्ठ. 
बरंच-अ. परंतु, उलट. 
वर-वि. उत्तम, जास्त चांगला.-पु. पसंती, 

अभिष्ट, देणगी, इच्छा, विनंति,दान धर्म, 
आवरण, कन्येचा स्वीकार, नवरा, 
जांवई, गुग्गुद़, जार.-स्त्री. हद, 
त्रिफला, गुव्टवेत्ठ इत्यादि, पृथ्वी, मद्य. 
-अ. पेक्षां, बरें. 

बरक-पु. वर्ख, पुस्तकाचें पान. 
बरक-पु. इच्छा, वर मागणें, आच्छादन- 

वस्त्र, मुलीला मागणी घालणारा, 
रान मूग, पित्तपापडा, वरी (घान्य ), 
होडीचें छत. 

वरगलाना-क्रि. स. बहकावणें. 
बरजिश-स्त्री. व्यायाम. 
वरजिशी-वि. व्यायामासंबंधीं. 

ब्न्जू० एन वर्तमान 

वरण-पु. वरुण, वायवर्णा, तट, कुंपण, 
पूल, उंट, पसंती, मागणी, आच्छादन,, 
वेष्टन, विवाह, प्रतिबिब, एकाया 
कामाकरितां निबडणें, सत्कार. 

बरवी-स्त्री. गणवेष.-वि. गुलाबी. 
बरन्-अ. उलट, परंतु, इतकेंत नव्हे तर- 
बरना-अ. नाहींतर, उलट.-पु. उंट. 
वरम-पु. कवच, घर. 
बरल-पु. गांधीलमाशी- 

वरसा-पु. वारिसचे अ. वचन, धन. 
वरह-पु. पान. 
बरासत-वारसा, वारसानें मिल्ठालेलें धन- 
बरु-अ. जरी, एकवेढछ- [समूह, संघ, सेना. 

वरूथ-पु. रथा्ें कवच, चिंलखत, गृह, 
बर्ग-पु. समूह, सजातीय बस्तुसम् ह, श्रेणी, 

वर्ग, अध्याय, चौरस, दोन समान 
संख्यांचा गुणाकर, वर्ण समूह (क वर्य 
ड. )- [मार्गानें नेणें. 

वर्गलाना-क्रि. स. फूस देणें, भलत्या 
वर्जन-पु. मनाई, त्याग. 
बर्ण-पु. रंग, कांति, सौंदर्य, रूप, चार- 

जाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य व 
शुद्र), प्रकार.-पु. अक्षर, शब्द, 
कीति, केशर, भेद, गुण,स्तुति, आकृति, 
वस्त्र, आच्छादन, गीतक्रम, गाण्यांतील 
राग, हत्तीची झूल, उठणें, सीनें, 
कसाला *लावणें, सूज, ब्रत, चित्र, 
पद्य रचना, ताल विशेष--स्त्री, तूर. 

बर्णन-पु. वर्णन, रंग देणें, लिहिणें. 
वर्णमाला-स्त्री. अक्षरांची यथाक्रम लिहि- 

लेली सूचि. 
बतंमान-वि. असणारा, जिवंत, हल्लीचें.-- 
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पु. वर्तमान काह्ल. 
चर्ष-पु. पाऊस, बृष्टि, शिपणें, वर्ष, जंबू- 

द्वीप, वस्तीस्थान, ढग, दिवस, द्वीपाचा 
वर्षगांठ-स्त्री. वाढदिवस. [मोठा भाग. 
चर्बा-स्त्री. पाऊस, पावसाता, स्पक्का. 
चअलवला-पु.. कललोक्, आरडाओरड, 
बलादत-सुत्री. प्रसवणें. [आवेश, मनोवेग. 
बली-पु. मालक, शासन, साधु, फकीर.- 

स्त्री. सुरकुती, वकछ्ली, चवरीचा दांडा, 
सुगंधी द्रव्याची वेलबुट्टी. 

चले, वलेक-अ. परंतु, पण. 
यल्द-पु. औरस पुत्र. 
वल्दियत-स्त्री. बापाचे नांव गांव. 
यवल्मीक-पु. वारूछ, क्षुद्र रोग (मान, 

खांक, संधि इ. ठिकाणीं वारुछा- 
सारख्या गांठी येणें), वाल्मीकी. 

वल्लाह-अ. देवाची शपथ आहे. 
बलल्लाह आलम-ईइ्वर चांगल्या रीतीनें 

जाणतो, ईश्वराला माहित. 
बश-पु. इच्छा, ताबा, अधिकार, उपाय, 

ताबेदारी, मालकी.-प्रत्य. समानतादर्शक 
प्रत्यय (उदा.-परीवश-अप्सरेसारखा ) . 
-वि. ताब्यांतला, आज्ञाधारक, नम्र, 
सोहित, ग्रस्त. 

वबशका-वि. मालकीचें, हातचें. 
वद्गीकरण-पु. वह करण्याची क्रिया, बश- 

करण्याचें साधन. 7 अधीन: 
वज्ञीभूत-वि. अधीन, दुसच्याच्या इच्छेच्या 
वसंत-पु. वसंतऋतु (चैत्र, वेशाख), 

देवी, संग्रहणी, अतिसार, रागभेद. 
वसअत-्त्री. विस्तार, लांबीरुंदी, सामथ्यं, 

सामावणी. 

बसन-पु. आवरण, वस्त्र, निवास, घर, 
पोशाक, कमरपट्टा, तमालपत्र. 

बससा-पु. केसाछा छावण्याचा करूप, 
उठणें, सोनेरी किवा रुपेरी वर्खानें 
छापलेला कपडा. [मभागेंपुढें करणें. 

वसवास, वसबसा-पु. मोह, शंका, भय, 
बसह-पु. बेल, वसुः 
वबसा-स्त्री. चरबी, मेद, मगज, मेंदू- 
बसी-पु. ज्याच्या नांवानें मृत्युपत्र केलें 
वसीअ-वि. विस्तत. [आहे असा मनुष्य. 
वबसीका-पु. नातलगांना व्याज मिलावें 

याकरितां सरकारांत ठेव म्हणून ठेवलेली 
रक््कम, या रकमेचें व्याज. [व्यवस्था- 

वसीयत--्त्री. अंतसमयीं इस्टेटीची केलेली 
वसीयतनामा-पु. वारसापत्र (कायदेशीर 

शिकका मोत॑ब झालेलें). [वशिला. 
वसीला-पु. संबंध, आश्रय, साहाय्य, 
वसु-वि. मधुर, वाठलेलें.-पु. देवता (आप, 

ध्व, सोम, धर किवा धव, अनिल, 
अनल, प्रत्यूष व प्रभास हे आठ), 
कुबेर, वृक्ष, तढों, (कृत्रिम) किरण, 
सूर्य, अगस्त्य, रुई, मंदार, अग्नि, शंकर, 
जुंपणी, पिवछा मूग, द्रव्य, संपत्ति, 
जल, पदाथे, सोनें, रत्न, मेंगें, मीठ, 
सोरा, तूप, यज्ञिय द्रव्य. -स्त्री. तेज, 

वसुल-पु. प्राप्ति--वि. प्राप्त. ऋद्धि. 
वसूली-स्त्री. प्राप्ति, वसूल होणारा पैसा. 
वस्त-पु.मध्यभाग,बोकड,बकरा, गुह, वस्तु, 
वस्तु-स्त्री. पदार्थ, वस्तु, सत्य पदार्थ 

गोष्ट, दौलत, जिंदगी, स्वभाव,, 
धर्म, सार, सत्त्वांश, विषय (गोष्टीचा ), 
संविधानक. 

बस्त्र-पु. कपडा, पोशाख, आच्छादन. 
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कि ज्ञान, ओलख- 
वस्ल-पु. दोन वस्तू चा मेल, एकीकरण, 

मिलाफ, संयोग, मीलन, मृत्यु. 
यस्साफ़-वि. प्रशंसक. 
वहु-स्वे. तो, ती, तें.-पु. वाहून नेणें, 

प्रवाह, वाहन, घोडा, रस्ता, बैलाचा 
खांदा, वायु, नद, चार द्रोण (माप). 

वहदत्त-स्त्री. एकी. 
बहदानियत-स्त्री. एकी, अनुपमता. 
वहुब-पु. उदारता. 

वहुबी-वि. दिलेला, भाग्यानें दिलेला. 
बहम-पु. संशय, गैरसमजूत, शंका. 
बहुशत-स्त्री. असभ्यता, भीषणता, उद्ध- 

टपणा, वेडेपणा, अधीरता, चंचलता. 
बहशी-वि. जंगली, रानटी, असभ्य, 

घाबरलेला, चंचल. 
बहा-अ. त्याठिकाणीं, तेथें. 
वहाबी-पु.. एक मुसलमानी संप्रदाय 

(अब्दुल वहाब नजदी हा याचा 
संस्थापक होता म्हणून वहाबी' अससें 
नांव पडलें), या संप्रदायाचरा अनुयायी. 

वहित्र-पु. आगबोट, जहाज. 
वहीं-अ. तेथेंच. 
वही-स. तोच, निदिष्ट व्यकित्त, तेंच, तीच. 
बहीद-वि. निरुपम, अप्रतिम. 
बहीम-वि. वहिमी, संशयित, शंकेखोर, 
बा-अ. तेथें, त्या जांगेवर. [संशयी. 
वा-अ- अथवा.-नस. तो, ती, तें, (ब्रज- 

भाषा ) .-वि. उघडलेला, पसरलेला. 
वा होना-क्रि, अ. स्पष्ट होणें, लक्षांत येणें. 
वाद, वाहि-स. त्याला, तिला. [ देणारा. 
वाइज-पु. धर्मोपदेशक, चांगली शिकवण 
वाकुई-वि. वास्तविक, खरोखर. अ.- 

खरोखरीच. ; 

बाज 

पालछख. [समा्षार. 
चाकया-पु.. घटना, घडलेली गोष्ट, 
वाका-वि. स्थित, उभा असलेला, 

घडणारा- जिनुभवी. 
बाकिफ-वि. जाणणा रा, माहिती असलेला, 
वाकिफ्कार-वि. वाकबगार, माहितगार, 

अनुभवी. 
वाकियात-पु. वाकयाचें अ. वचन- 
वाकुची-स्त्री. एक औषधि. 
बाक्य-पु. भाषण, वाक्य, आज्ञा, निधम, 

वातिक, सूर्याच्या गतीवरून केलेलें 
बागुरा-स्त्री. जाछें, फांस, . [गणित. 
वागुराबत्ती, वागुरिक-पु. एारधी. 
वागृुलि-पु. विड्यांचा डबा. 

बागुलि (वि)क-पु. तांबूल देणारा. 
वाग्मी-वि. वक्ता.-पु. बृहस्पति, नैयायिक . 
बाग्य-वि. सितभाषी, सत्यवादी. 
बाच्-स्त्री. शब्द, भाषण, करार, वचन, 

सरस्वती, भाषा. 
वबाचक-वि. सांगणारा, बोलणारा, बोधक 

(अर्थाचा ).-पु. वक्ता, वाचणारा, 
निरोप सांगणारा. [स्वती, वचन, शब्द, 

वाचा-स्त्री. वाणी, वागिद्रिय, सर- 
वाच्य-वि. बोलण्यास किवा सांगण्यास 

योग्प, निद्य, शब्दाचा मुढूचा (अर्थ) .- 
पु. निंदा, दूषण, मूछ अर्थ, प्रति- 
पादनाचा विषय. 

वाजु-पु. धार्मिक उपदेश, कथा, उपदेश. 
वाज-पु. पंख, बाणाचें पीस, आवाज, 

वेग, जोर, बोकड, मुनि, तृप, पाणी, 
अन्न, यज्ञात्र, क्राद्धांतता चरू, यज्लसमा- 
प्तीचा मंत्र. 



बजा “ ५१२- बार 

बाजा-वि. बनविणा रा,उधड,स्पष्ट,विस्तृत्त, 
वबाजिब-पु. दुसयावर अवलंबून न राह- 

णारा, मासिक अथवा दैनिक पगार. 
->वि. योग्य, उचित. 

बाजिबुरूरहस-वि. दया, योग्य. 
वाजिबात-स्त्री. आवश्यक कामें, वसूल 

व्हावयाच्या रकमा. 
वाजिबी-वि. उचित, आवश्यक, योग्य. 

-पु. मासिक वा दैनिक पगार. 
वाट-पु. मार्ग, कुंपण, आवार, क्रीडाबन, 

बाग, मंडप, जोंघका, जांघवास्वुभूमि.- 
वि. वडाचें. [ब्राह्ममणाचा पुत्र. 

वाटधान-पु. ब्राह्मण स्त्री व वहिष्कृत 

वाडव-पु. वडवारिन, ब्राह्मण, पाताल. 
वाणी-स्त्री. सरस्वती, बोलणें, भाषा, 

नाद, आवाज, ग्रंथ, बोलण्याची शकित्त, 
स्वर. दिवडी- 

बातायन-पु. घोडा, तंवू, खिड़की, झरोका, 
वातु (त)ल-वि. वेडा, बरछणारा, वात- 

रोगी, वातकारक.-पु. वावटल्क. 
बाद-पु. बोलणें, भाषण, विधान, वाक्य, 

वृत्तांत, वादविवाद, तत्वज्ञाना्थे केलेली 
चर्चा, स्पष्टीकरण, मत, सिद्धांत, 

बादा-पु. वायदा, करार. [ध्वनि, फिर्याद- 
वादा करना या रखना-करार करणें, वचन 
वादा पूरा करना-प्रतिज्ञापूर्ण करणे. [देणें 
बादा खिलाफ़ी, वादा टालता-प्रतिज्ञा भंग 
बादित्र-पु. वाद्य, वादतकलछा. [करण. 
बादी-स्त्री. फिर्यादी, खिड, बोलणारा, 

बाद करणारा,मतस्थापक,सूर वर खालों 
करण्याकरितां चर्मवाद्यांत ओवलेली 

वाध-पु. बाजा, वाद्यध्वनि. [दोरी- 
वापस-वि- परत आलेला, परत झालेला. 

वापसी-स्त्री. परतणी. 
वाफि्रि-वि. पृष्कत्ठ- 
वाफ़ी-वि. पुरेसें, पाहिजें तितकें, खरा. 
वाबिस्ता-पु. संबंधी.--वि. संबंद्ध. 
वास--वि. डावा, डावीकडचा, उल्छटा, 

प्रतिकूल, खटयाछ, वक्र, कुटिल, अधम, 
अतिसुंदर, मनोहर, इष्ट, मागण्यास 
योग्य, खुजा-पु. प्राणी, स्तन, कांस, 
सर्प, मदन, निषिद्ध गोष्ट, शंकर, धन, 
उधार, कज,. 

वासक-पु. क्षत्रिय व वेश्या यांचा पुत्र. 
वामन-वि. ठेंगणा, लहान, वांकलेला, 

नमन, नीच, पूज्य.-पु.विष्णुच्या अवतारा 
पैकी, पांचवा, दक्षिणेवा दिग्गज, 
कंकराव्ठ, अंकोट. सिरस्वती. 

धासा-स्त्री. स्त्री, पत्नी, लक्ष्मी, गौरी, 
बाय-पु. विणणे.-स्त्री. वात, वायु, दुःखा- 

दिचा सूचक शब्द, (जसें-वायकरिस्मत-- 
हारे भाग्य). [तेल. 

वायस-प्. कावठा, अगरू चंदन, टपिण 

वायन, वायनक-पु. ब्रतनिमित्त ब्राह्म- 
णास देण्याचें वाण, निरशनाचा पदार्थ. 

वायु-पु. वारा, वायुदेवता, शरीरांतले पंच 
प्राण, वातरोग- 

वार-वि. सारखें (जसे-मजनवार-मजन् 
सारखा ), करणारा (जसें-उम्मेदवार. 
आशा करणारा ).-प्रत्यय. के,अनुसार, 
दर,(जसें माहवार-दरमहा ) .-पु. दिवस, 
पाछी, वेछू, संधि, अवसर, सम॒दाय, 
ढीग, दार, आच्छादन, शंकर, पांढरा 
आघाडा, मदञ्मपान, पाणी, वारांगना, 
वारनारी, वारयूुवति, वारयोषिता.-- 
स्त्री, वेध्या. 



बारकीर 

वारकौर-पु. बायकोचा भाऊ, वडवानल, 
ऊ, फणी, हमाल, युध्दाश्व. 

वौरंबार-अ. पुनः पुनः 
बारक-वि. निवारक, निषेधक.-पु. एक 

अश्व, एक अश्वगति, पीडास्थान, वाछा 
वनस्पती. 

बारण-वि. निवारक.-पु. हत्ती, चिलखत, 
सोंड, निरोध, दूर सारणें, अंकुश, 
संरक्षण, द्वार, कवाड- 

घारदात-स्त्री. मारामारी, दंगा, अपधात- 

वारन-स्त्री. निर्मात्य, बली, त्याग. -पु. 
तोरण, हत्ती, अड्यछा. 

बारता-कि.स. ओवाल्इून टाकणें, कुरवंडी 
करणें, त्याग करणें.-पु. त्याग. 

बारने जाना-स्वत:स ओवाछून टाकएणें. 
वारपार-पु. आरपार, (नदी वरगैरेचीं) 

दोन्ही टोकें-अ. या तीरापासून त्या 
तीरापयत. या टोंकापासून त्या टोंका- 
पर्यत, आरपार. 

यवारफेर-पु. त्याग, बढ्ी. 
बारफरी-स्त्री. त्याग, बढ्दी. 
वारा-पु. रकाभ, काटकसर.-वि. स्वस्त. 
वारेसे, वारेपर-सवलतीनें. 
बारे च्यारे हो जाना-उलाढाल होणें, 

मिलुकत होणें, रंकाचा राव होणें. 
वारा न्यारा-पु. निकाल, निर्णय शेवट. 

(तेंटयाबखेडयाचा ) . 
चारिज-प्रु. कमछ, शंख, कोडी, शुध्द 
वारिजात-पु. कमछ. [सोनें, शिपला. 
वारियो-स्त्री. बढ्ही, त्याग. 
बारिस-पु. वारस, परंपरागत हकक्कदार. 
वारी-स्त्री. घर, वाडा, बाग, हत्तीला- | 

बांधण्याची जागा किवा दोरी, हत्तीला | 

हि. म. को. ३३ 

“>५१३- .बाहि 

धरण्याचा ख़क्गा, जक्रपात्र, कल्शी, 
सरस्वती, कैदी.-स्त्री, बाढ्ठा,प्रवाश्यांत्री 
टोढी. 

धा्षिक-वि. वर्षा ऋतुूंतील, प्रतिबर्षाचें, 
वर्षभर पुरणारें. 

बाधिकी-स्त्री. पावसातक्॒यांत वाहणारी 
नदी. 

बाला-प्रत्य. संबंधसूचक प्रत्यय (उदा. 
मकानवाला ).-स्त्री. एक प्रकारचें 
उपजाति वृत्त. , 

वबालिद-पु. पिता, वडील. 
वालिदे माजिद-पूज्य पिता. 
बालिदा-स्त्री. आई. 

वालिदेन-पु. आई बाप. [कोलाहछ. 
बावेला-पु. विलाप, शोक, आरडा ओरड, 
बाशुद-स्त्री. प्रफुल्लता. 
बास-पु. सुगंध, रहाणें, वासस्थान, वस्त्र, 

सभागृह तमालपत्र, अडुलछसा. 
वासना-स्त्री. स्मरण, कर्माचा मनावर 

रहाणारा संस्कार, ज्ञान, अज्ञान, 
इच्छा, सुगंधित करणें. 

वबासक-स्त्री. अड॒त्सा. 
चासिका-वि. अड्ब्सा. [पोहोंचलेला. 
बासिल-वि. वसूल झालेला, मिछाक्ठेला, 
वासिलबाकी-वसूल आणि बाकी रक््कम,. 
वास्तव-वि. वास्तविक, यथाथे. 
वास्ता-पु. संबंध. 
वास्ते-अ. करितां, साठीं, सबब, हेतु- 
बाष्प-स्त्री. वाफ, अश्रु. 
बाह-अ. वाहवा. 
वाहन-वि. जय मिल्ठवूत् देणारा--पु. 

नेणें, हांकणें, प्रवासंसाधन, वलहें- 
वाहबाही-स्त्री. लोकस्तुति. 
बाहि-सर्ब. त्याला, तिला. 



बाहिव 

बहिंद-विं. एकटा. एकवचन.-पु. ईश्वर. 

वरहिमी-स्त्री. सैन्य, सैन्याचा एक प्रकार 
(यांत ८१ हत्ती, ८१ रथ, २४३ घोडे 
व ४०५ पायंदक् सैनिक असतें). 

बाहिब-वि. क्षमाकरणारा, दाता, उदार. 
बाहियात-वि. व्यर्थ, वाईट. 
बाही-वि. आछशी, सुस्त, कुचकाभाचा, 

मूर्ख, उडाण टप्पू, 
वाहीतबाही-वि. वेडेंवांकडें, अभद्र, मूर्ख, 

उडाणटप्पू, “असंबध्द. 
बविद-पु. झुंड, बिंदु, शृन्य. 
विध-पु. विध्याचल. 
विकच--वि. फूललेलें. 

विकट-वि. कुरूप, भयंकर, कर, विशाल, 
बक्न, कठिण, दुर्गम, दुस्साध्य. 

विकरार-वि. विक्रात्ल, बेचेत, भयानक. 
विकल-स्त्री. कलेचा अंश.-वि. व्याकुछ, 

बेचेन, अपूर्ण, खंडित, व्यंग असलेला, 
विरहित, भ्यालेला, गोंधकछलेला, 
निरचेंष्ट, निरुपयोगी, दीनवाणें.-स्त्री. 
कलेचा ६८ अंश. 

विकार-पु. रूपांतर, फेरफार, रोग, मनो- 
विकार, व्यग्रता, दोष, मन बदलूणें. 

विकास-पु. उमलणें, वाढ, प्रसार, 
विक्रम-पु. गति, पाऊल टाकण्णें, जिकणें, 

पराक्रम, अति सामथ्ये, स्थान, विष्णु, 
विक्रमादित्य. 

विक्रमी-पराक्रमी, विष्णु, योदा, सिंह. 
बिकृत-वि. बदललेला, रूपांतर झालेला, 

बिघडलेला, रोगी, वबीट आलेला, 
कुरूप, विलक्षण, विकारवश झालेला, 
भयंकर, दुःस्वभावी, म्लान, असंस्कृत, 
अपकार, नुकसान- 

विक्षिप्त-वि. वेडाछू,चंचल, लहरी,व्याकुछ, 

-५१४- विष्छेद 

क्षुब्ध, नाकारलेलें, विदीर्ण केलेलें. 
बविख, बिष-पु. विष. 
विखान, विषाण-पु. शिग, हत्तीचा दांत, 
विखायंध-स्त्री. कडू वास. [डुकराचा सुका. 
विख्यात-वि. प्रख्यात, 
विगंघ-विं. वासरहित, दुर्गंधयुकत्त. 
बविगत-वि. नाहींसें झालेले, मृत, अंधुक. 
विगहित-वि. निद्य, दुष्ट.-पु. निदा. 

विगोना-क्रि, सं. लपविणें. 
विगोया-वि. अदृश्य, गुप्त, रूपबिलेलें. 
बिग्रह-पु. ताणणें, शरीर, आकार, पृथ- 

क्करण, पोटभाग, विस्तार, भांडण, 
विशेषज्ञान, लढाई. 

विघन-पु. विध्न- [(दुरदर्शी, 
विचक्षण-वि. निपुण, कुशलरू, विद्वान, 
विचच्छन-वि. अतिशय बूद्धिमान, चतुर, 
विचरण-पु. भ्रमण, फिरणें. 
विचरनि-स्त्री. प्रवास, संचार. [ सरकलेलें. 
विचल-वि. चंचल, जागेपासून बाजूला 
विचलना-क़िं. अ. सरकणें, अधीर होणें, 

प्रतिज्ञा भंग करणें. - 
विचलाना-क्रि. स. विचलित करणें, 
विचार-पु. विचार, चर्चा, चौकज्ी, युक्ता- 

युक्त विचार, दूरदर्शीपणा, भावना, 
मुकदम्याची सुनावणी. 

विचारक- न विचारी, विचार करणारा, 
न्याय [१त्ता लावगें. 

विचारना-क्रि. अ. विचार करणें, विचा रणें, 
विचारणीय-वि. विचार करण्याजोगें. 
विचिकित्सा-स्त्री. संशय, अनिश्चितपणा, 

चूक, तत्त्वनिर्णय. 
विचित्र-वि. अनेक रंगांचें, नाना तछेजे, 

सुंदर, आश्चयंकारक, 
बिच्छेद-पु. कापणें, भोडणें, ताटातूट, 



विछलना 

खंड पडणें, निषेघ, भद, मतमेदः 
विभाग, अंथमाग, नाश, बिरह, कवि- 
तेंतील यति. 

बिछलना-वि. घसरणें, खालीं येणें. 
बिछोई-वि. वियोगी. 

विछोह-पु. वियोग, विरह. 
बविजन-वि. निर्जेन, एकांत.--पु. पंखा. 
बिजना-पु. पंखा. 
विजय-पु. जय, अर्जुन, यम, विमान--स्त्री. 

पावंती, पावंतीची सखी, भांग, नीछ, 
दुर्वा, शमी इत्यादि वस्तु. 

विजारत-स्त्री. पाहा वज़ारत- 
विजित-पु. जिकलेला देश, जिकलेली वस्तु. 
बिजिगीषा-स्त्री. विजयाची इच्छा, महत्त्वा- 

कांक्षा, स्वार्थासाठीं निद्यकार्यात प्रवृत्ति. 
विजेता-पु. शूर, पराक्रमी, विजयी, जेता. 
बिजे, विजय-स्त्री. विजय, जीत. 
विजोग, वियोग--पु. वियोग. 
विजोर-वि. दुर्बकर, कमजोर. 
विज्जुलता-स्त्री. वीज- [ सूचना. 
विज्ञप्ति-स्त्री. जाहिरात, ताकीद, पूर्बे 
विज्ञान-पु. ज्ञान, नंपुण्य, विशेष ज्ञान, 

विविध ज्ञान, शिल्प, कला, न्ञानेंद्रिय, 
अतींद्रियविषयक ज्ञान, बूद्धि, बातमी, 
माहिती, आत्मैक्य ज्ञान. 

विज्ञापन-पु. विनंति, उपदेश, कलवर्ें. 
विठ्प-पु. फांदी, नवांकुर, पल््लव, रूता, 

शाखापल्लबबिस्ता र, झुबका, वृषण व 
जांघ याचा मघला पडदा. 

विडंबन-स्त्री. बिडंबन, थट्टा, अनुकरण, 
सोंग, फजिती, फसविणें, पीडा, वेडा- 
बणें, तिरस्कार. 

बिडर-अ. निराछें, अंतराअंतरावर. 

-“-६१ै१०- विवरनों 

विडरना-क़ि. अ. फैलणें, विखुरणें, पतणें 
शावणें, हे 

विदराना,विडारना-क्रि. स. विखुरणें, पस- 
रणें, पछविणें, पाठछाग करणें, नब्ट 

वितताना-क्रि. अ. व्याकुछ होगें. [ करणें. 
वितपन्न-पु. प्रवीण, नियुण.-वि. घाबरलेला.- 
वितरण-पु. वाटण्याची क्रिया, अपंण 

करण्याची क्िया- 
वितरना-क्रि. स. वाटणें, देकन टाकणें. 
व्तिरेक-अ. व्यतिरिक्त, खेरीज- 
वितस्ता-स्त्री. झेलम नदी. 
वितान-वि. रिकामें, नि:ःसत्व, उदास, 

मूर्ख, दुष्ट, यज्ञ, विस्तार, मोठा तंबू, 
समूह, रिकामी जागा, एक प्रकारचा 

वितानना-क्रि. स. मंडप घालणें. . [ छंद. 
बितुंड-पु. हत्ती. 
वितु-पु. सामथ्य, संपत्ति, वित्त. 
विथक-पु. वारा. 
विथकना-क्रि. अ. थकणें, गढ्ून जाणें, 

आश्चर्यानें थक्क होणें. 
विथकित-वि. थकला,भागलेला, आहचर्यानें 

किवा मोहानें गप्प झालेला. [ करणें. 
वियराना-क्रि, स. पसरविणें, इकडे तिकड्ड 
विथा-स्त्री. व्यथा, पीडा, व्याधि. 
विथुरना-क्रि. स. विखुरणें, फूटणें, पसरणें. 
विथोरना-क्रि. स. वेगक्ें काढणें. 
विद-वि. ज्ञाता, मिव्यविणारा, (समासांतीं- 

जसें, ज्ञानविद)-पु. बुध, ज्ञान. 
| विंदग्घ-वि. कारस्थानी, सुंदर, सभ्य, 

नागरिक, छझिजविलेलें, चतुर, प्रेमछ.-- 
पु. रसिक, पंडित, रंडीबाज- 

विदरना-क्रि. अ. फाटणें, विदीर्ण होभें.-- 
-क्रि. स. फाडणें, तुकड़े करणें. 



बिदलना 

विवऊना-क्रि. स. नाश करणें. 
बिवा-स्त्री. ज्ञान, बुद्धि, रवानगी, प्रस्थान, 

निरोप (जातांना घेतात तो). 
विदा देना-निरोप देणें. 
विदा सोगना-निरोप घेणें. 
विदाई-स्त्री. प्रस्थान, जाण्याची परवानगी, 

निरोप, पाठवणी, अहेर. 
विदारक-पु. नदीचें पात्र दुभागणारा खडक, 

आटलेल्या न॒दींत खणलेला खक्गा.- 
वि. चिरणारा, फाडणारा. 

विदारना-क्रि. स. फाडणें, फोडणें, चिरणें. 
विदाही-पु. दाहक वस्तु. 
बिदित-वि. ज्ञात, प्रस्यात, कबूल केलेलें, 

प्राथित.-पु. विद्वान, ज्ञान, कीति, लाभ. 
विवदृषक-वि. निदक, बिघडविणारा.-पु. 

कथानायकाचा थट्टेखोर  सोबती, 
कामुक, थट्टेखोर. [ क्रि. अ. दुःखी होणें. 

विदूषना-क्रि. स. दुःख देणें, दोष देणें.- 
बिदेश-पु. दुसरा देश, परदेश. 
विदेशिया-पु. प्रेमविरहाचें ग्रामीण नाटक. 
विद्यमानता-स्त्री. अस्तित्व. 
विधा-स्त्री. विद्या, ज्ञान, तत्वज्ञान, मंत्र. 
विद्यार्थी-पु. विद्या शिकणारा, शिष्य. 
विद्यालय-पु. शाह्गा. 
विद्रोह-पु. बंड. 
विद्रोही-पु. बंडखोर. 
बिद््ता-स्त्री. पांडित्य- 
विद्वान-पु. पंडित. 
विधना-पु. विधाता, ब्रह्मदेव.-स्त्री. भवि- 

तव्यता.-क्रि. स. मिल्ठविणें. 
विधर-अ. तिकडें. 
विधासना-क्रि. स. सत्यानाश करणें. 
विधाता, विधातृ-पु. ब्रह्मदेव, कर्त्ता, 

«५१६० विनिषात 

उत्पादक, भरश्वमत्स्यांपकी एक तारा, 

देव, माया, मदन. 
विधान-पु. अमलांत आणपऐें-पु. योजना, 

कार्यक्रम, व्यवस्था, प्रणाली, राज्य- 
घटना, हृत्य, यत्न, साधना, प्रतिकार, 
रचना, निर्मिति, उपाय, युक्कति, आज्ञा, 
हत्तीचें अन्न, नियम, विधिवाक्य, वेद, 
देव, संस्कार, पूजन, उद्देशन सांगणें, 
द्रव्य, वैर. [ षद. 

विधान निर्मान्नी परिषद-स्त्री. घटनापरि- 
विधानलेखक-पु. घटनापंडित. 
विधि-पु. करणें, कृत्य, क्रिया, पद्धत, 

योग्य पद्धत, प्रकार, आज्ञा, धर्मनियम, 
विधिवाक्य, धर्मकृत्य, अनुष्ठान, वर्तन, 
अवस्था, उत्पत्ति, सृष्टि, प्राक््तन, कर्म, 
रक्षण, बंदोबस्त, क्रियाफल, सिद्धि, 
साधन, वैरण, दाणा, काल, ब्रह्मदेव, 
विष्णु. 

विधि बेठना-क्रि. अ. सेछ बसणें, इच्छानुकूल 
व्यवस्था होणें, शास्त्रोक्त विधान होणें. 

विधिरानी-स्त्री. सरस्वती,ब्रह्मदेवा ची स्त्री. 

विधेय-वि. करण्यास योग्य, स्वाधीन, वश, 
नम्र, आज्ञाधारक, अनुकूल, सांगण्यास 
योग्य.-पु. कतेव्य, सेवक. 

बिन-सरवव. ते, त्या, तीं.-अ. शिवाय, विना. 
विनत-वि. वांकलेला, नम्र. वांकडा, शिक्षि- 

त.-स्त्री. टोपली, शिपतर. 
बितय-पु... शिक्षण, वक्ठ॒ण,शिष्टाचार, 

नम्नता, दूर करणें, नियमन, शिक्षा, 
नीति, अनीति, वर्तन. 

विनाश-पु. नाश, नश्वर जग, का्येत्रह्म, 
अदर्शन, गुप्त होणें, खराबी. 

विनिपात-पु. पडणें, नाश, अवनति,विपत्ति, 



विनिमय 

मोर्ठें संकट, अनर्थे, नरक, मृत्यु, पीडा, 
उपद्रव, अपमान: 

विनिमय-पु. अदलाबदल, गहाण, कार्ये- 
विनियोग-पु. वियोग, त्याग, उपयोग, 

नेमणुक, योजना, विरोध. 
विनेता-त.-पु. पुढारी, नायक, शिक्षक. 
बिन्यास-पु. हवा ली करणें,व्यवस्थेंत ठेवणें, 

मांडणें, ठेव, रचना, समूह- 
विपंची,विपंचिका-स्त्री. वीणा, क्रीडा, खेत्ठ- 

विपक्ष-पु. शत्रु, सवत, प्रतिपक्षी, विरुद्ध, 
उदाहरण, साध्य नसलेलें, सेन्य. 

विपत्ति-स्त्री. संकट, नाश, मृत्यु. 
विपन्न-वि. मूच्छित, विध्वंस केलेला, 

विपदग्रस्त. 
विपयंय-पु. विरोध, बदल, अभाव, नाश, 

उलटापालट, उलट स्थिति, बेर, अड- 
था, आपत्ति, विपरीत वतन, प्रलूय- 
काछ, भ्रम, गैरसमज, चूक.-वि. उलट. 

विपर्यस्त-वि. उलट झालेला, बदललेला, 
विपरीत. 

विपर्यास-पु. बदल, रूपांतर, उलटपणा, 
विरोध, प्रतिकूलता,चूक, अदलाबदल, 

विध्र-पु. ब्राह्मण, ज्ञानी, पिपछ, शिरस. 
विप्रलूंभ-पु. फसवर्ण्क, वियोग, भांडण, 

विरोध. 
विप्लव-पु. तरंगणें, पसरणें, प्रसिद्धि, 

गोंधछ, प्रमाणसाहित्य, झोंबाझोंबी, 
अशस्त्र कलह, उध्वस्त करणें, लुठणें, 
उपद्रव, नाश, प्रछुय, उल्लंघन, संकट, 
दुष्कमं, आरशावरील मछ., धुरव्ठा-- 
वि. अनन्वित, असंबद्ध,. [विभक्ति. 

विभक्ति-स्त्री. विभाग, फारकत, हिस्सा, 
विभिन्न-वि. विदारित,पालटलेला, मिश्चित, 

-५१७- 
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विशजना 

निराश, विविध, गोंधकललेला, वेगढ्ा, 
अनेकबिध. 

विभीति-स्त्री. भय, शंका. 
विभेदन-पु. भेट. ह 
विभम-पु. म्रमण, चक्राकार, सत्लबल्ठ, 

गोंघक, घाई, चूक, भ्रांति, घाईनें 
उलटे दागीने घालणें, विलास, काम- 
चेष्टा, सौंदयं, शोभा, विभ्रम, लहर, 
गर्व.-स्त्री. वृद्धावस्था. 

विभाट-पु. तंटा, उपद्रब, पक्षपात, संकट. 
विमत-वि. अमान्य, प्रतिकूछ, तिरस्कृत, 

संदिग्ध, बादविषयभूत--पु. शत्रु. 
विभाता-स्त्री. सावत्र आई. 
बिमान-वि. अपमान केलेला.-पु. घोडा, 

वृद्ध माणसाची मेल्यानंतर सजबिलेली 
विमुद-वि. उदास, खिन्न. [तिरडी, रथ. 
विमढ गर्भ-पु. पोटांतच मेलेलें मूल. 
बिसोट-पु. वाल्ववीनें केलेलें घर. 
वियंग-पु. महादेव .-वि. दोन अंग असलेला. 
क्िय-वि. दोन, जोडी, दुसरा. 
बियो-वि. दुसरा, अन्य: 
वियोगांत-वि. शोकांत नाटक किवा गोष्ट. 
विरंचि-पु. ब्रह्मदेव. विराग्य. 
विरक्ति-स्त्री. असंतोष, औदासिन्य, 
विरथा, बथा-वि. वृथा, व्यर्थ 
बिरद, विरुद-पु. स्तुति, स्तोत्र, ओरडणें, 

पुकारणें, प्रशंसासूचक पदवी. 
विरसा-पु. वारसा. 
विरह-पु. वियोग, अभाव, वैरभाव- वितन, 
विरहिणी-वि. विरह पीडित--स्त्री. मजूरी, 
बिराग-पु. रंगहीनता, रंगांत बदल,असंतोष, 

अप्रीति, उदासीनता, निरिच्छता. 
विराजना-क्रि. अ. शोभणें, हजर असणें, 



विरास 

बसणें 

बिराम-पु. थांबणें, विसांवा, अलेर, विश्रां- 
तिस्थान, कवितेंतीलू यति- 

विरामचिन्हू-पु. वाचतांना व लिहितांना 
शांबवयाधी जागा समजण्याकरितां 
केलेले चिन्ह. 

विशमसंधि-पु. शस्त्रसंधि, तात्पुरता तह: 
विरासत-स्त्री. पाहा (वरासत 
विरुझनना-क्ि. अ. अडकणें. 
विरुद-पु. पाहा “विरद'*. 
विरुदायली-स्त्री. यशोगान. 
विरुद्ध-वि. प्रतिकूल, अपकारक, असंबद्ध 

(भाषण), व्यापलेलें, मतभेद, वेर. 
बिरेचक-वि. रेचक. 
विरेजन-पु. जुलाबाचे औषध, रेचक. 
विरोध-पु. अटकाव, अड्थल्वा, वेढा, निग्रह 

असंबद्धता, वर, भांडण, संकट, नाश, 
एक अर्शा्लकार. [| झज्ुत्व घरणें. 

विरोधना-क्रि. स. विरोध करणें, वैर करणें, 
वि्द-स्त्री. देनिक कार्य. [लोंबणें, पडणें. 
विलंब, विलंबन-वि. खोल्ंबा, उशीर, 

विलंबना-क्रि. अ. वेछ करणें, लोंबणें, 
आश्रय घेणें, मन लागल्यामुदढ्ें थांबणें. 

बिलक्षण-वि. विशिष्ट लक्षणरहित, भिन्न, 
लज्जित, चमत्कारिक, अलौकिक, 
बावरलेला, अशुभ लक्षणी.-पु. पाहाणें, 
कृत्य, दान करण्याची शैय्या, निहेतुक 

विलायती बेंगन-पु. टॉमेटो. . [स्थिति. 
विजास-पु. खेकछ, क्रीडा, प्रेमविलास, शा - 

गारजन्य स्त्रियांची अंगचेष्टा, हावभाव, 

मनोरंजन, आनंद, अतिशय सुखभोग, 
सौंदर्य. नाटक. 

- चैए् है न 

विलासी-वि. आकृशी, सुस्त, क्रीडाशील. 
-पु. विषयी मनुष्य,मदन, विष्णु, अग्नि, 
खंद्र, सर्प. 

विलीक-पु. अनुचित, अयोग्य. [वरुण. 
विलोस-वि. विपरीत, व्यस्त.-पु. कुत्रा,सर्प, 
विव्त-पु.मायेचें कार्य,नश्वर वस्तूचा समूह, 

समुदाय, चक्राकार फिरणें, भ्रमण,नृत्य, 
रूपांतर, वक्ता, लहर, आभास, म्रम. 

विवदना-क्रि. अ. शास्त्रार्थ करणें, विवाद 
करणें. 

विवरण-पु. विवेचन, वृत्तांत, भाष्य, उच- 
डर्णे, वर्णन, स्पष्टीकरण, व्याख्या, 
व्याख्याध्रंथ. 

विवश-वि. परतंत्र, बेशुद्ध, निः्चेष्ट, 
निरुपाय, पराधीन, अनाथ, मृत. 

विवाद-पु. आज्ञा, ओरडणें, वादविवाद, 
भांडणतंटा, विरोध, फिर्यादे, खटला. 

विवादी-वि. वादविवाद करणारा. -पु. 
विवाह-पु. लग्न. [खटल्यांतील एक पक्ष. 
विवाहना-क्रि. स. रूग्न करणें. 
विवि-पु. दुसरा, दोन. [तत्त्ववेत्ता, 
विवेकी-वि. विचा री, समंजस.-पु.न्यायधीश, 
विवेबन-पु. तपास, निर्णय, मीमांसा, खल, 

वाटाघाट, सारासार विचार. 
विज्ञारद-वि. हुशार, प्रवीण, निषुण, दक्ष, 

कुशल, विद्वान, प्रख्यात, प्रगल्भ,धीट, 
-पु. बकुछ.-स्त्री. लहान धमासा. 

। विशाल-वि. मोठे, व्याप्त, श्रेष्ठ, सु दर, 
प्रसिद्ध [ खोरें, बाणाग्र. 

विशिख-पु. बाण-स्त्री. राजमार्ग, पावडें, 
विशिष्ट-वि. निराछें, व्यक्तीचें, युक्त, 

श्रेष्ठ, विशेषता असलेलें, विलक्षण. 
बिलासिका-स्त्री. शुगारमय एक अंकी / बिद्दुद्ध-वि. निर्मक, निष्पाप सद्गुणी, 
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बिनचक, शुद्ध, खरें, सत्य. 
0 ४४38. >स्त्री. शुद्ध करणें, शुद्धपणा, 

/ प्रायश्चित्त, शंकानिवारण, 
वजा करष्याची संख्या. 

विद्वेष-वि. असामान्य, विपुल.-पु. पृथक 
करणें, प्रकार, भेद, विशेष गुण, गुणा 
धिकय, 'प्रेक्षणीय गोष्टी, श्रेष्ठता, विभाग, 
अवयव, दृश्य वस्तु, व्यक्ति, टिव्ठा, 
पृथ्वी, स्थूल कार्य, दृश्य वस्तु, महाभूतें. 

विशेषण-वि. भेददर्शक-पु.-भेद, फरक, 
भेदकत्व, भेदकशब्द, विशेषण, विशिष्ट 
गुण, व्यावतंक धर्म, वरच करणें, 
ताण करणें, सविस्तर सांगणें. 

विशेष्य-वि. व्याकरणांतील विशेषण लाग- 
णारें नाम, भेद्य, श्रेष्ठ. ह 

विश्वकोष-पु. सर्व प्रकारच्या विषयांचें 
विस्तृत वर्णन असलेला ग्रंथ: 

विश्वसनीय-वि. विश्वास ठेवण्यालायक. 
विषका घें ट-अपमान. 
विषकी गोठ-दुष्ट, अत्यंत उपद्रवी- 
विषसम-वि. उंचसखल, तुल्य नब्हें तें, 

सम नब्हे ती (संख्या), वक्त, ग्रृढ़, 
अनियमित, खडबडीत, दुर्गम, दुःखपूर्ण, 
जोराचें, भयंकर, प्रतिकृढठ, विचित्र, 
दुष्ट.-पु. बिकट प्रसंग, शोक, दुःख, 
एक अर्थालंकार. 

विषसता-पु. उंचसखलपणा, वांकडेपणा, 
गूढता, अनियमितपणा, खडबडीतपणा, 
दु्गंमता, भयंकरपणा, प्रतिकलता, 
विचित्रपणा, दुष्टपणा, संकट, शोक. 

विषय-पु. ज्ञानेंद्रियांचा विषय, व्यवहार, 
प्रपंच, सुख, वस्तु, ध्येय, टप्पा, विषय, 
संबंध, बाब, स्थान, प्रांत, खातें, प्रकरण, 
पति, बीये, 

विधा-स्त्री. विष्ठा, बुद्धि, अतिविष, 
उंदीरकानी वनस्पति. 

विधघाक्त-पु. विषमिश्चित, विषा री. [ग्लानि. 
विषाद-पु. खेद, दुःख, उत्साहभंग, निराबाप, 
विष्ण-पु. व्यापक, परमेश्वर, विष्णु, अध्छ- 

वसुपकी एक, आहवनीयाग्नि, श्रवण, 
बारा सूर्यापकी एक. 

विस-स. तो, तीं, तें. [ समाप्ति: 
विसर्जन-पु. देणें, दान, त्याग, निरोप देणें, 
बिसाल-पु. संयोग, मृत्यू. [ बाज,दगलबाज. 
विसासघाती-वि. विश्वासधातकी, धोके- 
विस्तार-पु. वाढ, फैलाव, विस्तीर्णता, रुंदी, 

सर्व हकीगत, व्यास, झाडाचा विस्तार, 
झुडप, बेट. [ पघत्ठ, रुंद. 

विस्तृत-वि. पसरलेलें, विस्तीर्ण, अघल- 
विस्फोट-पु. स्फोट, फोड, देवी, गोवर, 

कांजिण्या, विषारी फोड. [ देवी ( रोग ) . 
विस्फोटक-पु. स्फोटक द्रव्य, विधारी फोड, 
विस्मय-पु. संशय, गर्व, आइ्चर्य, साहित्यां- 

तील अद्भूतरसाचा भाव. 
विहार-पु. हिंडणें, सहरू, ऋरडा, हातवारे, 

अंगविक्षेप, क्रीडावन, भोगवस्तु, महिना, 
देऊठ्ठ, बौद्धा्चें देऊछ किवा मठ, 
यजमान, गृह, राजवाडा, खांदा. 

विहित-वि. निर्माण केलेलें, दिलेलें, ठेवलेलें, 
ठरविलेलें, शास्त्रोक््त.-पु. ठराव, नियम, 
दव. ॒ 

बिहित कानून-पु. लागू झालेला कायदा.- 
विहृवल-वि.घाबरलेला, चंचल, कंपायमान, 

दुःखित, गलछलेलें, पडलेलें,पातत्ठ, प्रवाही. 

बीर-वि. शूर, बलिष्ट, श्रेष्ट.-पु. लोखंड, 
कांजी, योद्धा, वीर, नट, रस, यज्ञाग्नि, 
पति, पुत्र, भाऊ, जिन, तांदुव्हजा. 
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-स्त्री. वीरपत्नी, पत्ति, पुत्रवती स्त्री, 
अतिविष,. मद्य, कोरफड, 

तीरान-वि. मोकछ्ठें मैदान, निर्जन स्थान. 
वीराना-पु. उध्बस्त,वेराण, उजाड, जंगल. 
बुजू-पु. पाहा बजू . 
बुजूद-पु. पाहा वजूद *. 
बुक्ष-पु. झाड, 
बुत-वि. व्याप्त, पीडित, ग्रस्त, प्राथित, 

वरलेला, स्वीकृत (पति, आचाये इ.), 
वाटोब्ा. प्रार्थना, कुंपण, वई. 

बृति-स्त्री.वेष्टण,वरणें (पति,आचाये इ.). 
वत्त-वि. घडल़ेलें, झालेलें, मृत, वाटोढें, 

अकुंठित, व्याप्त, प्रख्यात, अधीत, दुढ, 
आरंभलेलें, अंगीकृत.--पु. पूर्वोची गोष्ट, 
वृत्तांत, बातमी, वर्तन, शील, सद्वरतंन, 
वर्तुठ, पद्य, छंद, संवय, इतिहास, भूत- 
काछ, कांसव, जोंघवा. 

वत्तांत-पु. समाचार, एकाद्ा गोष्टीचें 
विवरण, इतिहास, बातमी, प्रकरण, 
प्रकार, जात, स्वभाव, पूर्णता, आरंभ. 

वत्ति-स्त्री. अस्तित्व, राहणें, क्रिया, वर्तन, 
व्यवसाय, जीवनयात्रा, व्यवहार,वेतन, 
आहार, शब्दांची अधंबोधक शक्ति, 

व्याख्यान, सन््मान, चक्राकार फिरणें, 
मदतीकरितां दिलेला पैसा, एक 
प्रकारचें संहारक शस्त्र. 

बुद्ध-वि. म्हातारा, पंडित, मोठा. 
वुद्धा-स्त्री. म्हातारी स्त्री. 
वृद्धि-स्त्री. वाढ, समृद्धि, व्याज, व्याजब्टा, 

वृषण, वृद्धि, वर्ण (आ, ऐ, औ), हर, 
संपत्ति. 

बृष-पु. बेल, वृषभ रास, श्रेष्ठ (समासां- 
भध्यें उत्तरपद ),तालीमबाज, धर्म, कर्ण, 
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श्रीकृष्ण, कामासक्त, उंदीर, वृषण, 
बडुलसा, 

वषकेतु-पु. महादेव. (रंघ्- 
वषभ-पु. बेल, धर्म, हत्तीचा कान, कर्ण- 
बृषभानु-पु. राधेचे वडील. 
वषभानुजा-स्त्री. राधा, 
बृषभी-स्त्री. विधवा. 
बृषलू-पु. शूद्व, चंद्रगुप्त राजा, घोडा, लसूण, 

गाजर, बहिष्कृत, अधामिक. 
बृषली-स्त्री. कुलटा, शूद्र स्त्री, रजस्वला 

स्त्री, लग्नापू्वीं रजस्वदा झालेली 
बुष्टि-स्त्री. पाऊस, बर्षाव. [कन्या, 
बेगी-पु. उतावीकू. -पु. जासुद, मृग. 
वेतन-पु. पार, मजूरी, निर्वाहाचें साधन. 
बेतनभोगी-पु. पगारी नोकर. 
बेद-पु. ज्ञान, धर्मब्रह्म प्रतिषादक ब्राह्मणा- 

त्मक ग्रंथ (ऋग्वेद, यजूर्बेद, सामवेद 
व अथर्ववेद आणि ब्राम्ह॒ण ग्रंथ ), दर्भ, 
मृष्टि, कर्मकांड, स्मृति, विवरण, 
टीका, वृत्त. 

वेदांग-पु. शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, 
ज्योतिष, व निरुक्त प्रत्येकीं. 

वेदना-स्त्री. जाणणें, ज्ञान, अभिप्राय, 
वाटणें, मनोविकार, दुःख, द्रव्य, अपंण, 

बेदि, वेदी-स्त्री. यज्ञ कुंड, बोहलें, यज्ञांतील 
संस्कृत भूमि,आसन, बैठक, ओठटा, मंडप. 

वेश (स)र-पु. नथ. 
वेबस-पु. चेंबर, घर. 
बेष्टनी-स्त्री. आंबोब्डी. 
बेंछना-करि. स. सोलणें, उघडणें, उसविणें. 
बैकल्पित-वि. ऐच्छिक, संदिग्ध, एकांगी, 
वैतनिक-पु. पगारी नोकर. [संशयित. 
बेतालिक-पु. स्तुतिपाठक, भाट, चारण. 



बेदक, वेदको 

रा बैवकी-स्त्री. वेद्यी, आयुर्वेद. 
बध-वि. सनदशीर, विधिविहित. 
वैधानिक कानूत-पु. घटनाविषयक कायदा. 
वेधानिकता-स्त्री. सनदशीरपणा. 
वैधानिक संकट-पु. पेंचप्रसंग. 
चैनतेय-पु. गरुड, अरुण. 
बेसनस्य-पु. वैर. 
बैमात्र, वैमात्रेय-वि. सावत्र. 
बैज्य-वि. व्यापार व जोती करणारा- 
वैष्णब-पु. विष्णूची उपासना करणारा 

मनुष्य.-वि. विष्णुसंबंधीं. 
बेसा-स. तसा. 
बैसे-वि. फुकट, खोटेंच, तसें, तिकडून. 
बेहासिक-पु. विदृषक, नकल्या, नठ. 
बोट-पु. मत, व्होट. 

बोटर-पु. मलदार, 
बोड़ना-क्रि. से. हात पसरणें. 

बोद, बोदा-वि. भिजलेलें, ओले. 
बोदर-पु. पोट. 
बोह-स. पाहा वह. 
बोहित्थ-पु. जहाज. 
बोल-पु. गुग्गुछ्ू, धूप: 
ह्यंजक-पु. प्रकाशक, स्पष्ट करणारा शब्द. 
व्यंजन-पु. स्पष्टीकरण, कालवण इ. तोंडीं 

लावणें, गृहचांग, व्यंजन, अवयव- 
व्यंजना-स्त्री. सूचिता्थ, व्याजोक्ति, 

स्पष्ट उच्चार, 
व्यक्ति-स्त्री. प्रदर्शन, प्रगट, व्यक्त पदार्थ, 

स्पष्टपणा, पृथकपणा, वेगढी बेगढ्ठी 
एकेक वस्तु (व्याकरणांत ), छिग, 
फरक, आकार. 

व्यक्तिगत-वि. खाजगी, एकट्यासाठींच. 
व्यथा-स्त्री. दुःख, क्लेश, वेदना. 
व्यथित-वि. दुःखी. 
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व्यप्र-वि. गोंघछलेलां, व्याकुछ, गे 
व्यजन-पु. पा. [ झाछेला. 
व्यतिरिक-पु. अभाव, अंतर, फरक, भेद, 

अतिरेक, अतिक्रम. 
व्यतिरिक्त-वि. भिन्न, रहित, शिवाय. 

ब्यतीत-वि. होऊन गेलेलें, मृत, गत- 

व्यर्थ-वि. निष्फत्ठ, अथंहीन. 
व्यभिचार-पु. उल्लंघन, परस्त्रीगयमन, 

परपुरुषममन, निदिताचार, अपवाद, 
चुकीचें अनुमान, कार्यकारणभावभंग, 
हेतु असून साध्य नसणें, अभाव. 

व्यय-वि.बदलणारें, विनाशी.-पु.नाश, खर्च. 
व्यवधान-पु. भाग, खंड, विच्छेद, अडगक्, 

अडथव्ठा करणारी वस्तु, अडचण, 
मधलें अंतर. [व्यापार . 

व्यवसाय--पु. उद्योग, निश्चय, कृत्य, धंदा, 
व्यवस्था-स्त्री .धमनि्णय, कायदा, व्यवस्था, 

निश्चितपणा, स्थैर्य, ठराव, करार, 
स्थिति, सापेक्ष स्थिति, शास्त्र मर्यादा. 

व्यवस्थापिकासभा-स्त्री. विधिमंडत्ठ. 
व्यवहार-पु.कृत्य, कामकाज, धंदा, व्यापार, 

ब्रत, न्याय देणें, खटल्याची चौकशी, 
फिर्याद, करार, चालरीत, वितरण, 
सिद्ध करणें, उपयोग, संबंध: 

व्यस्त-वि. पसरलेलें, घाबरलेला, अस्वस्थ, 
कामांत गर्क, मग्न, व्याप्त, वेगवेगढ्ठे, 
व्यवस्था लावलेलें, अस्ताव्यस्त, संकुल, 
उलट, मागे हटबविलेला, प्रतिकूल, 
उलट प्रमाणाचें. 

व्याकरण-पु.नाम रूपांनीं जगताची उत्पत्ति, 
पृथक्करण, व्यक्त होणें, शब्दशास्त्र, 
कृति, कौशल्य. 

व्याकुल-वि. गोंधत्ठलेला, विव्हूल,भयभीत, 



विस्टकलेका, चंचल, ध्यापून गेलेला. 
व्याख्या-स्त्री. स्पष्टीकरण, विवरण,सांगणें. 
व्याख्यान-पु. स्पष्टीकरण, भाषण, सांगणें, 
व्याधात-पु. तडाका, प्रहार, विध्न, प्रति- 

बंध, नाझ, क्षय, भंग, मोडणें, विरोध, 
असंबद्ध भाषण. 

ब्याज-पु. लपविणें, कृत्रिमपणा, बहाणा, 
निमित्त, उशीर, व्याज, कपट, युक्ति, 
दोष. 

व्याधि-स्त्री. रोग, त्रास, कोष्ट, रक्तपिती. 
व्याघ, व्याधू-पु. दुष्ट, ज्रास देणारा. 
व्यापक, व्यापी-वि. सर्वव्यापी, जास्त 

विस्तृत, नित्यसंबंध, आच्छादक. 
व्यापार-पु. उद्योग, प्रयोग, धंदा, सराव, 

खटपट, क्रिया, परिणाम. 
व्यायाम-पु. शस्त्रें वापरणें, प्रहार, युद्ध, 

मेहनत, कसरत, वांव (लांबी ), ओढा- 
व्यालू-पु. रात्रीचा फराछ्.[ताण दुर्गेम स्थल. 
व्याहार-पु. बोलणें, भाषण, आवाज,वाक्य. 
ब्रज-पु. समुदाय, गोठा, गौतवाडा, वास- 

स्थान, रस्ता, ठ्रदावन जवछचा प्रदेश. 

बल-पु. संकल्पपूर्वक अनुष्ठान, पुण्यकर्म, 
वचन,निष्ठा, वर्तन, ब्रह्मचयं, नियम. 

ब्रतिक, ब्रती,-वि. ब्रत आचरणारा--पु. 

ब्रतधारी, ब्रम्हचारी- 

[श] 
शं.-पु. कल्याण, वैराग्य, सुखशांति. 
इंकना-क्रि. अ. शंका घेणें, भिणें. 
शंका-स्त्री. भीति, संशय, आपल्या अनुचित 

व्यवहारामुल्ें होणान्या हानीची चिता. 
शंकित-पु.. चोरओवा--वि. भ्यालेला, 

शंका आलेला, अनिश्चित, चंचल, 

“ पर३०- 

शंख-पु. कपाछाचें हाड, शंख, नज्नक्ता, 
कानशील, बांगडी, अलचर.-वि. दहा 
निखव॑ संख्या,छप्पयचा एक भेद, हत्तीचें 
गंडस्थछ, शंखासुर दैत्य, एक निधि. 

इंजरफ-पु. हिंगूलछ- ६ 
इंठ-पु. मूर्ख, हिजडा. [खोजा.- 

शंड-ढ-पु. पोत्ठ, सांड, हिजडा, निपुत्रिक, 
शअबान-पु. अरबी आठवा महिना. [उरक. 
शऊर-पु. कार्यक्षमता, योग्यता, बुद्धि, 
शऊरवार-वि. दक्ष, बुद्धिवान, हुन्नरी. 
शक-पु. संशय, भ्रम, शालिवाहन शक- 
दकत-स्त्री. शक्ति, बल. 
शकर-स्त्री. साखर. 

शकरक़ंद-पु.गोड रताछें. [चौकोनी शिलाई. 
शकरपारा-पु. शंकरपाछें, एक मोसंबी, 

दकल, शक्ल-स्त्री. आकृति, रूप, चेहरा, 
उपाय, ढब, तुकडा, चेहस्यावरील भाव, 
बनावट, रचना. 

शकील-वि. सुंदर. 
शकुन-पु. शकुन, शुभ मह॒ते, शुभ मुहूर्तावर 

होणारे का, घार, गिधाड, शुभ गाणें, 
बकक-वि. मध्यें फाटलेला, [ शुभचिन्ह, 
शक्कर-स्त्री. साखर. 
इशकक््की-वि. संशयखोर, संशयात्मा- 
शक्ति-स्त्री. बढ, सामर्थ्य, राजसामर्थ्य 

(प्रभुत्व,उत्साह,मसलत. ) कवित्वशक्ति, 
शस्त्र विशेष, शब्दाची अरथंबोधकता, 
मुख्य अथे, देवतासामर्थ्य, पाती, 
लक्ष्मी, भाछा, चेतन्य, योनि. 

शक्तिशाली-वि. बलवान. 
शत्स-पु. मनृष्याचें शरीर, व्यक्ति, लोक. 
शहिसयत-स्त्री. व्यक्तित्व 
शगल-पु. व्यापार, मनोरंजन, कामधंदा. 
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झग्राल-पु. कोल्हा- 
शगुन-पु. शकुन, साखरपुडा, गंध लावणें. 
इगुनिया-पु. कुडबुडया ज्योतिषी. 
श्गुफ्ता-वि, विकसित, प्रसन्न 
शगून-पुं. शकून किया अपशकन, शुभाशुभ 

क्षण गिोष्ट, 
शगूफा-पु.कल्ठी,फूल, एकादी नवी विलक्षण 
शगूक़ा खिलना-नबीन विषय उपस्थित होणें. 
शगफ़ा छोड़ना-विलक्षण गोष्ट सांगणें. 
शजर-पु. वृक्ष, झाड. शिताचा नकाशा. 
शजरा-पु. वंशावल्ल, पाटलानें तयार केलेला 
झटी-पु. एक कबूतर. 
शठ-वि.मूर्ख, धू्ते, बदमाश, दुष्ट बाह्य 

प्रेम दाखविणारा पुरुष, मध्यस्थ पुरुष, 
आछ्शी, धोत्ना, पोलाद, केशर, 
तगरमूक्. 

शठता-स्त्री. धूतंता, बदमाशी, लुच्चेगिरी. 
शतरंज-पु. बृद्धिबल्. 
इतरंजी-स्त्री. अतेक रंगाची सतरंजी, 

बूद्धिव्लाचा पट.-वि. उत्तम बुद्धिबढ्ें 
खेलणारा- 

शताब्दी-स्त्री. शतक,शंभर वर्षाचा काह्ठ. 
शत्रु-पु. वेरी, प्रतिस्पर्धी. स्थान. 
शत्रुंजय-पु. हत्ती, जैन लोकांचें एक तीर्थ 
शत्रुता-स्त्री. वर. 
शदीद-वि. पुष्कठ मोठा, कठिण, दृढ़. 
शनास-वि. ओछखणारा,कठोर, जड, भारी. 
शफ़क-स्त्री. सकाछची किवा संध्याकाछची 

आकाशाची छाली. 
इफ़कत-स्त्री. कृपा, मेहेरबानी 
शफ़्ताल-पु. पांढरा जर्दाक्ू, सप्तात्ू 
शकफ़ा-स्त्री. आरोग्य 
शफ़ाअत-स्त्री. कामना, इच्छा, शिफारस. 

शक़ाखाना-पु. रुग्णालय, औषधाछय: 
चिकित्सालय 

शक्की-वि. शिफारस करणारा, मध्यें पहन 
अपराधाची क्षमा करविणारा 

वाफ़ीफ़र-वि. दयात्ूू, कपा6ल. 
शफ्फ़ाफ -वि. स्वच्छ, पारदर्शी. 
शब-स्त्री. रात्र. 

शबकोर-वि. रातांधक्ा. 
शबरूधाबी--स्त्री. रात्रीं झोंपणें, झोंपताना 

अंगात घालष्यावें वस्त्र. [पक्षी 
शबगीर-पु. बुलबुल, प्रभात, रात्रीं गाणारा 

शबद-पु. ध्वनि, नाद. पाहा शब्द' 
शबनम-स्त्री. तुषार, दंव, झिरक्चिरीत ' 
शबनमी-स्त्री. सच्छरदाणी.  [ कापड 
शबबरात-स्त्री. मुसलमानांचा सण. 
शब (व) र-पु. भिल्ल, हात, पाणी, शंकर. 
शबरी-स्त्री. रंगीबेरंगी, शोभा, रामभक्त 

शबरी.- [कामधेनु.-पु. पाणी. 
शबलरू,, शबली-स्त्री. अनेक रंगी गाय, 
शबाब-पु. तारुण्य, सौंदययं, आरंभ. 
शबाहत-स्त्री. आकृति 
शबी, शबीह-स्त्री. चित्र, तसबीर 

शबेकद्र-स्त्री. रमजान महिन्याच्री २७ वी 
शबेतरा-स्त्री, अंधारी राज. [तारीख, 
शबेसाह-स्त्री. चांदणी रात्र- 
शबोरोज-अ. नेहमीं, राजंदिवस. 
शब्द-पु ध्वनि, शब्द, संतांच्या कविता, 

अथबोधक वर्णसमूह, पदवी, नांव, की ति, 
शब्दानुहासन-पु. व्याकरण. व्याकरण. 
शब्बीर-बि. प्रामाणिक, विश्वासू, सुंदर. 
शमलू-वि. पातकी.-पु. विष्ठा, गाछू, अपराध . 
शसला-पु. पगडी पागोौट्याचा जरीचा 
शमशी (शे )र-स्त्री .तरवार.[पिदर(शैमला ) 
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शसस, शस्स-पु. सूर्य, . शरभिदा-वि. लज्जित. 

शमा-स्त्री. मेणबत्ती, तेज, मेण- शरमील्ा-वि, लाजाढू- 
शमादान-पु. शामदान.- शरर-पु. ठिणगी. 

शस्बा-पु. शनिवार. 
शम्मा-पु. मंद वास.-वि. फार थोडा- 
शयन-पु. निद्रा, आडवें होणें, बिछाना, 
शबनागार-पु. दायनगृह मिथुन. 
शब्या-स्त्री. बिछाना, पलंग, गांठ मारणें, 

गुंफणें... संख्या, साय, टोक, पाणी. 
शर-पु. तीर, बोरू, पांढरा वेत, पांचाची 
शरअ-स्त्री. कुराणाची आज्ञा, मुसलूमानी 

धम्मंथास्त्र. [बरोबर असलेला. 
शरईं-वि. इस्लामी धमंशास्त्राप्रमाणें 
शरकी-वि. पूर्वेचा. 
शरण-स्त्री. रक्षण, घर, बचावाची जागा. 

-वि. रक्षण करणारा, आश्रयास योग्य. 
शरणागत-वि. शरण आलेला. 
शरत-स्त्री. अट, शरदऋतु. [खात्रीचा. 
शरतिया-अ. निश्चयानें, पैज लावून.-वि. 
शरद-स्त्री. शरदऋतु, वर्ष. 
शरफ-पु. मोठेपणा, उत्तमपणा, सौभाग्य. 
शरबत-पु. साखरपाणी, सरबत. 

शरबती-पु. फिकट पिवढ्ठा रंग, एक वस्त्र, 
तारिग.-वि. मादक. 

शरम-स्त्री. लाज, मान. 
बरमसके सारे सरना, शरससे गड़ना, 

शरमससे पानी होना-लज्जेनें मेल्या- 
सारखें होणें. 

शरम धोकर पी जाना-लाज कोढून पिफें. 
शरमसाऊ, शरमाल-वि. लाजाहू 
शरसाता-क्ति. अ. राजणें.-क्रि. स. 
शरमा शरमी-अ. लाजेमुक्ठें. [लाजविणें. 
शर्राभदगी-स्त्री. छाज. 

शरह-स्त्री. टीका, भाष्य, दर. [दर. 
शरह लछूगान-स्त्री. जमिनीच्या सान्याचा 
शराकत-स्त्री. सहभागीपणा, सहकाये, 
शरापना-क्रि. स. शाप देणें. [ भागीदारी. 
शराफ़त-स्त्री. सज्जनता, सौजन्य, चांगुल- 
शराबखाना-पु. दारूचा गुत्ता. [पणा, 

शराबखोर, शराबी-वि. दारूबाज. 
शराबोर-वि. ओलाचिब, रसपूर्ण. 
शरायंत-स्त्री. 'दार्त ' चें अनेक वचन. 
शरार, दारारा-पु. ठिणगी. [खोडी. 
शरारत-स्त्री. लबाडी, पाजीपणा, कुचाल्ठी, 
शरारतन-अ. पाजीपणानें, दुष्टपणानें. 
शरारती-वि. दुष्ट,पाजी,लबाड, खोड्याल्. 
शरियत-स्त्री. इस्लामी धर्मशास्त्र. 
शरीअत-स्त्री. मुसलमा नी धर्मशास्त्र, स्पष्ट 

आणि शुद्ध मार्ग, ईश्वरी नियम. 
शरीक-वि. मिसत्ललेलें, सामी ल.-पु. साथी - 

दार, पातीदार, सहकारी, मित्र, 

शरीफ़-पु. शिष्ट, सज्जन, सभ्य पुरुष.- 
वि. पवित्र. 

शरोफ़ा-पु. सीताफछ, सीताफछाचें झाड, 
शरीर-वि. दुष्ट, दांडगा, खटबाछ--पु. 

देह, घटकावयव, शारीरिक शक्ति. 
शक़-पु. सूर्योदय, पूर्व दिशा. 
शर्क़ौ-वि. पूर्वचा. 
शर्ते-स्त्री. डावपेंच, अट. 
शर्तिया-अ. निश्चयपूर्वक.-वि. निश्चित. 
शर्ती-वि. अटीसंबंधीं, ज्याची कांहीं अट 
शर्फ़-पु. पाहा “'शरफ ”. [हे असा. 
शबंत-पु. सरबत. 
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शर्म-स्त्री. छाज, मान. 
हर्मगाह-स्त्री. योनि- 
इर्मंसार-वि. लाजाछू, लूज्जित. 
शर्माऊ, शभिदा, शर्माला-वि. लाजाढू. 
शर्ब-पु. शंकर. 
शर्वेशी-स्त्री. रात्र, संध्याकाछ, स्त्री, हद. 
शलग (ज )म-पु. नवककोल. 
शल्भ-पु. टोछ, पतंग (किडा ). 
शलवार-पु. एक तच्हेचा पेशावरी पायजमा, 

विजारीच्या आंत नेसावयाचा जांधिया. 
शलाका-स्त्री. लहान काठी, काडी, वैद्याचे 

टोंकदार शस्त्र, बाण, भाला, खुंटी, खीत्ठ, 
बोटांचें हाड, काडी(छत्री ची),अंकुर, दांत 
कोरणें, फांसा, मैना, बोटें व हात यांच्या 
मधील सांध्याचें हाड, तुकडा, साहू 

झलूका-पु. ब्लाऊज, कोपरी, अर्ध्या- 
शव-पु. प्रेत, पाणी. [ बाह्थांची बंडी. 
शबहक-पु. ससा. 
शशधर-पु. चंद्र, कापूर. 
शशमाही-वि. षण्मासिक, सहामाही- 
शक्षि-पु. चंद्र, एक छंद. 
शबहिहीरा-पु. चंद्रकांतमणि. 
शशोपंज-पु. घोटाव्ठा, जुगार खेंब्ण्याचा 

फांसा, असमंजस. 
शस्त्र-पु. हत्यार, उपकरण, पोलाद, लोखंड, 

देवस्तुतिपर ऋकसमूह वरगेरे- 
शस्त्रागार-पु. शस्सत्रें ठेवण्याची जागा. 
बस्य-पु. फल, नवधान्य, उ्भें पीक, गुण, 

लायकी.-वि. स्तुत्य, उत्तम- 
शहंशाह-पु. सम्राट. 
शह-पु. बादशहा, नवरा, मुलगा, शह.-वि. 

अतिश्रेष्ठ.-स्त्री. गृप्तपणें एकच्चाला 
भडकविप्याचें काम. 

शहज्ञादा-पु. युवराज, राजपुत्र: 
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शहज्ञादी-स्त्री. राजकन्या- 
शहज्ञोर-वि. बलवान. [ ओंडका. 
शहतीर-पु. लांकडाचा मोठा हांब 
शहतूृत-पु. तुतीचें पान किवा झाड़. 
शहद-पु. मध. [चच जब ठेवणें. 
शहब रूगाकर चाटना-कामाची वस्तु उगी- 
शहना-पु. कोतवाल, सिटी पोलिस, इन्स्पे- 
शहनाई-स्त्री. सनई, वाजंत्री. [ क्टर. 
शहबाला-पु. करवला (लरग्नांत नवच्या- 
बरोबर अगर नवरी बरोबर असणारा). 

शहमात-स्त्री. बुद्धिबल्लंतील मात. 
शहर-पु. शहर, नगर. 
शहरपनाह-स्त्री. शहरा भोंवतालचा कोट. 
शहरबदर-वि. हदपार केलेला- 
शहरयार-पु. एका बादशहाचें नांव, नाग- 

रिकांचा संरक्षक. 
शहरियत-स्त्री. नागरिकत्व. 
शहरी-वि. शहराचा, नागरिक. 
शहबत-स्त्री., कामवासना. 
शहादत-स्त्री. साक्ष, पुरावा, हौतात्म्य. 
शहाना-वि. शाही, उत्तम.-पु. एक राग. 
शहाब-पु. एक प्रकारचा लाल रंग. 
शहीद-पु. हुतात्मा, देश नि धर्मासाठीं 

स्वत:चें बलिदान देणारा. 
शांभर-स्त्री. सांबर सरोवर. 
दाइस्तगी-स्त्री. सभ्यता, चांगुलपणा. 
शाइस्ता-वि. सभ्य, नम्र. 
शाक-वि. कठीण, असहच, अप्रिय. 
शाक-पु. भाजी, सामथ्यें, शक कालगणना, 

-वि. शक जातीसंबंधीं. 
शाकट-पु. गाडीचा बैल, भाजीचा मत्ता, 

गाड़ीचें ओसें.--वि. गाडीचा- 
शाकरू-पु. तुकडा, ऋणगवेदाची एक 



शकिर 

संहिता, मद्र देक्षांतील एक शहर. 
जझाकिर-वि. संतुष्ठ, कृतज्ञ. [करणारा. 
झाकी-वि. निदक, चह्मडखोर, फिर्षाद 

, शासत्न-स्त्री. फांदी, तुकडा, एकाओआ बस्तूचें 
उपप्रकार, उप नदी, शिग, हातपाय 
बगैरे, विलक्षण गोष्ट, एक पक्वान्न, 
संतत्ति. [ छल्ठण्याच्या ग्रोष्टी . 

शाखसाना-पु. भांडण, कलंक, दोष, शंका, 
शाखा-स्त्री. बाहु, भाग, रेखा, वेदाचा 

पोटभाग, पक्ष, तट, पारंबी. 
शागिद-पु. शिष्य, सेवक. 
शागिर्दी-स्त्री. सेवा, शिष्यत्व. 

शाज-वि. एकटा, अनुपम, नियमाविरुद्ध, 
असाधारण, अन्य, कधीं कधीं. 

शाज़ो नादिर-अ. कथधीं कधों. 
शावद-वि. आनंदी, परिपूर्ण, सुखी. 
शादबाह्य-अ. खुश व्हा, शाब्बास. 
शादसान-वि. प्रसन्न. 
शादाब-वि. हिरवेंगार. 
शादियाना-वि. मंगलवाद्य, अभिनंदन, 

जमिनदाराला छूग्न प्रसंगीं कुल्ानें 
दिलेली भमेट. 

शादी-स्त्री. रूग्न, आनंदोत्सव, आनंद. 

शान-स्त्री. थाट, वैभव, मान, भव्यपणा, 
प्रतिष्ठा, अब; कसोटीचा दगड, धारेचा 
दगड, करवत. 

(किसीको ) शानसें-दुस नया च्या प्रतिष्ठेसाठीं, 
एकाद्ा मोठथा माणसाच्या संबंधांत- 

शान करना या विखाना-गर्त करणें. 

शानवार-वि. शोभिवंत, भव्य. 
शानशोकत-स्त्री. थाटमाट. 
शाना-पु. खांदा, फणी. 
शानेसे शाना छिलना-खांध्याला खांदा 
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घासणें, फार गर्दी भासणें. 
शञान्त-वि. ज्ञांत केलेला, दूर झाछऊेला, 

विज्ञलेला, थांबलेला, मृत, माण- 
साहलेला, गडबड नसलेछा, विकार 
रहित. 

शान्ति-स्त्री. चित्ताची स्वस्थता, विश्वांति, 
विकार शून्यता, वैर थांबणें, विध्न निवा- 
रक धामिक कम, समाधान, तडजोड, 
मंगल, पूर्व॑स्थितीवर येणें. 

शाप-पु. शाप, शपथ, शिवी, उपद्रव. 
शाब-पु. चोवीस ते ४० वर्षाच्या वयाचा 
शाबान-पु. अरबी आठवा महिना.- [ पुरुष, 
शाबाश-अ. वाहवा, फार छान. 
शाबाशी-पु. प्रशंसा. 
शास्र-स्त्री. शेंबी, संध्याकात्ठ, सिरिया देश. 
शामत-स्त्री. दुर्भाग्य, संकट. [-पु.श्री कृष्ण. 
शामतका धेरा या मारा-दुर्देवाच्या फेन्यांत 

सांपडलेला. [दुर्देव ओढवण्ें., 
शामत आना,सवार होना या सिरपर खेलना- 
शामा-स्त्री. राधा, षोडदवर्षीय बालिका, 

यमुना, कोकिछ, काछी गाय, तुलस, 
शामियाना-पु. चांदवा, तंबू. [ रात्र. 
शामिल-वि. मिसतछलेला, सामील. [देशचा. 
शामी-स्त्री. सिरियाची भाषा.--वि. सिरिया 
शाम्मा-पु. ध्याण शक्ति, वास घेण्याची 

शक्ति. 
शायक-वि. शौकी, चेनी.-पु. बाण, तलवार. 
शायद-अ. कदाचित, संभवतः. 
शायर-पु. कवि. 
शायरा-स्त्री. कवयित्री. 
शायरी-स्त्री. काव्य, काव्यरखना. 
शाया-वि. प्रगट, छापलेछा, प्रकाशित- 
शारदा-स्त्री. सरस्वती, दुर्गा, प्राज्ीन 
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कालठ्लची एक लिपि. 

दारीरिक-वि. शरीरासंबंधों. 
शाल-पु. एक वृक्ष, एक विशाल वृक्ष, 

एक मासा.-स्त्री. लोकरीची शारू.. 
शालबोज-वि. शालीघर वेलबुद्ी काढ- 
शावक-पु. छावा, पिल्. [णारा. 
शासन-पु. अंमलू, हुकूम, निवाडा, इनाम- 

पत्र, करारपत्र, झास्त्र, इंद्रियनिग्रह, 
वंड, शिक्षा. -वि. शिकविणारें. 

शास्त्र-पु. आज्ञा, धर्मग्रंथ, ज्ञान, शासन- 
शास्त्री-वि. शास्त्रज्ञ, धर्मशास्त्राचें ज्ञान 

असलेला. 
शास्त्रीय-वि. धर्मेविषयक, शास्त्रविषयक. 
शाहंशाह-पु. सम्राट, राजाधिराज. 
शाहंशाही-स्त्री. सम्राटाचें पद किवा कार्य. 
शाह-पु. मूठ्ठ, स्वामी, मालक,वर (नवरा- 

मुलगा ), महाराजा, मुसलमान फकी 
राची पदवी.-वि. मोठा, वजनदार, 

शाहज़्ादा-पु. युवराज, राजपुत्र. [श्रीमंत. 
शाहजादी-स्त्री. राजकन्या.[वराचा पोशा ख. 

शाहाना-वि. शाही, सरकारी, उत्तम.-पु. 
झाहिद-पु. साक्षीदार.-वि. सुंदर. 
शाही-वि. राजाचा.-स्त्री. राज्य. 
शिगरफ-पु. हिगूल्. 
शिबी-स्त्री. शेंग. 
शिवीधान्य-पु. द्विदतू धान्य. 
दिकंजा-पु. पिलतून काठण्याचें यंत्र, खोडा, 

कागद कापण्यालें यंत्र. [हाल करणें. 
झिकंजमें आना-तावडींत सांपडणें, हाल- 
शिकन-स्त्री. सुरकुती, चुणी, आठी. 
शिकस-पु. पोट. 
शिकमपरवर-नि. स्वार्थी. 
शिकमीकाइतकार--पु. मकत्यानें शेत कर- 

शिथिस 

जारा झेतकरी, पोट खंडकरी. 
शिकरा-पु. एक ससाणा. 
शिकवा-पु. गाहागें. लिखने. 
शिकस्त-स्त्री. पराजय, खरडलेलें उर्दू 
शिकस्त खाना-पराजित होगें. 
शिकस्तगी-स्त्री. मोडतोड. 
सिकस्ता-वि. मोडका तोडका. 
शिकायत-स्त्री. गाज्हाणें, टोमणा, चुगली, 

निदा, रोग. 
शिकार-पु. मृगया, शिकार केलेलें जनावर, 

मांस, भक्ष्य, जाछचांत (पेचांत) अड- 
कलेला माणूस. 

(किसोका ) शिकार होना-मारलें जाणें, 
बल्छी पडणें, फसणें. 

शिकारगाह-स्त्री. शिकारीचें जंगल. 
शिकेब-पु. सहनशीलता, धैर्य. 
शिक्षा-स्त्री. शिक्षण, उपदेश, शिकवण, 

मंत्र, धाक, शिक्षा, दंड, अहृल. 
शिखर-पु. शिखर, टोक, देऊत, किया 

घर याच्यावरील कछस, घुमट, 
शिखरन-स्त्री. श्रीखंड. 
शिखा-स्त्री. शेंडी, आगीची लपेट, टोक, 

शिखर, किरण, फांदी, एक विषम वृत्त. 
शिगाफ़-पु. ऑपरेशन, चीर, छिद्र. 
शिगुफ्ता-वि. पाहा “शगुफ्ता 

शिग्रूफ़ा-पु. फठ्ली, नवीन गोष्ट. 
दिगूका खिलना-नवें प्रकरण बाहेर येणें. 
शिताब-अ. घाईनें. 
शिवाबी-स्त्री. शीघ्रता. 

शिथिक-वि. सेल, मंद, थकलेला, आव्यक्षी, 
सोडलेला, गल्॒लेला, दबलेला, अशक्त, 
गेरसावधघ, अधंबट केलेलके, कमी, बिल 
बिलीत. 
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शिह्त-स्त्री. अधिकता, उम्रपणा, कठोरता, 
बलप्रयोग, 

शिनाहत-स्त्री. ओछख, परीक्षा: 
शिनास-वि. ओछखणारा. 
शिप्पा-पु. रूग्गा 
दिफर-पु. ढाल 
शिया-पु. हजरत अलीछा पेगंबराचा वारस 

मानणारा एक इस्लामी सम्प्रदाय 
शिरकत-सत्री, हिस्सा, भाग, सहभागी होणें. 
शिरमौर--पु. शिरोमणि, मुकुट, मुख्य. 
शिरहन-पु. तक्कक्या, उसें. 
शिराकत-स्त्री. पाहा शराकत 
शिरीष-पु. फूलकेदर. योग्य. 
शिरोधार्य-वि. आदरपूर्वक ग्रहण करण्या- 
शिरोमणि-पु. शिरावर धारण करण्याचें 

रत्न--वि. सर्वेश्रेष्ठ. 
शिर्क-पु. ईश्वराप्रमाणें दुसन््या देवतांना 

सृष्टि कर्ता मानण्याचें पाप. 
शिला-स्त्री. शिह्ठा, दगड, जातें, पाटा, 

धार लावण्याचा दगड, उंबरठा, तुछई, 
शिलाजीत.- 

दिलालेख -पु. दगडावर कोरलेला लेख. 
शिलीमुख-पु. भुंगा, बाण, मू्ख, युद्ध. 
हिल्प-पु. करागिरी, कलासंबंधीं व्यवसाय. 
शिल्पी-पु. का रागीर,गंवडी.-वि. कारागिरी 
शिवरानी-स्त्री. पार्वती. सिंबंधींचा. 
शिवाला, शिवालय-पु. शिवमंदिर, तांबडी 

तुब्स, शिवालय. 
शिविर-पु. शिबीर, तंबू, किल्ला, छावणी. 
दिक्षिर-पु. शिशिर ऋतु, हिवाक्ा, दंव 

बफंे.-वि. थंड, ताप नाहींसा करणारें, 
शिशिर ऋतुंतील शिंडी 

शिष-पु. शिष्य, वध, हिंसा.-स्त्री. उपदेश, 
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शिष्ट-वि. सभ्य, उत्तम, धर्शील, श्षांत, 
सुशील, बृद्धिमान, राहिलेलें, शिकव- 
लेला, सुशिक्षित 

दिष्टता-स्त्री. सभ्यता, उत्तमपणा. 
दिष्टाचार-पु. उत्तम व्यवहार, आदर 
सत्कार, नम्नता, दिखाऊ, सभ्य ;व्यवहार. 

शिष्य-पु.चेला, क्रोध, जुलूम, विद्यार्थी.--वि. 
शासन करण्यास योग्य: 

शिस्त-स्त्री. लक्ष्य (शस्त्राचें ), गछ (मासे 
धरण्याचा ). 

शीआ-या-पु. सहाय्यक, शियापंथी लोक. 
शीकर-पु. कण, तुषार, सरल, द्रव, वायु. 
शीत-वि. आक्शी, मूर्ख, कल, « थंडी, 

थंडीचे दिवस, दवबिदृ, सर्दी. 
शीतला-स्त्री. देवी (रोग), शीतला देवी- 
शीर-पु. दूध, क्षीर, अजगर, नांगर. 
शीरगर्म-वि. साधारण गरम, कोमट. 
शीरमाल-स्त्री. एका जातीची खमीर 

घातलेली पोढी. 
शीरा-पु. पाक,लहान रक््तनाडी, जलधारा. 

झीराजा-पु. पुस्तकाच्या बांधणीचा दोरा, 
शीरी-वि. गोड, प्रिय. [ व्यवस्था. 
शीरीनी-स्त्री. मिठाई, मिष्टान्न, गोडी, 

शेरणी. [ तांबडा शेवगा, वाव्ठा, 
शीघ््र-अ. जलद, त्वरित, वेगवान. -पु. 
शीघ्ता-स्त्री. जलूदी. 
दीर्षे-पु. कृष्णाग रु, शीर, शिखर, समोरचा 

भाग, मुख्य: खातें, डोकें. 
शोष॑क-पु. डोकें, मथव्ठा, टोप, शिरस्त्राण, 

डोक्याची कवटी, हुकूमनामा. 
शील-पु. अजगर, आग्रह, शील, स्वभाव, 

चरित्र.-वि. प्रवृत्त, तत्पर 
शीक्ष-पु. पाहा शीर्ष 
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झीशस-पु. शिशवीचें राकूड किवा झाड- 

झीशसहल-पु. आरसे महाल. 

शीशा-पु. कांच, आरसा, शुंबर. 

शीक्षी-स्त्री. बाटली. 
शीश सुघाना-भूल देणें. 
शीस-पु. डोकें. 
शुआा,शुआअ-स्त्री. सूर्यकिरण: 

शुकराना-पु. आभार, उपकृत होण्याबदल 
दिलेलें घन, वस्तु इत्यादि. 

शुक्र-पु. शुक्राचार्य, सामथ्ये, शुक्रवार, 

अग्नि, वी, कृतज्ञता, धन्यवाद. 

शुक्रगुजार-वि. आभारी, इंतज्ञ. 

शुक्रगुजारी-स्त्री. आभार प्रदर्शन, 

शुक्रिया-पु. आभार. 
शुगलू-पु. पाहा शगल 

शुज्ञाअ, शुज्ञा-वि. वीर, शूर. 

शुज्ञाअत-स्त्री. वीरता, झौये. 

शुतुर-पु. उंट. [विचारहीन काम करणारा, 

शुतुर बेमहार-विं. बिनवेसणाचा उंट, 

शुतुरमुर-पु. शहामृग. 
शुद-वि. व्यतीत--पु. कार्यारंम. 

शुदनी-स्त्री. भवितव्य.-वि. संभाव्य. 

शुदब॒ुद-स्त्री. एकादया विषयातें थोडेसें 

शुदा-वि. झालेलें, होऊत गेलेलें, | ज्ञान: 

शुद्ध-वि. पवित्र, स्वच्छ, बरोबर, शुद्ध, 

पांढरें, निर्दोष, प्रामाणिक, एकटा- 

शुद्धता-स्त्री. पवित्रपणा, स्वच्छता, क् 

णिकपणा, बिनचूकपणा. 
शुद्धि-स्त्री. स्वच्छता, शुद्धता, प्रायःश्चित्त. 

शुफ्रा-पु. शेजार, 
शुबहा, शुभा-पु. शंका, संशय, भ्रम- 

शुभ-वि. तेजस्वी, संदर, कल्याणकारक, 

हि. म. को... ३४ 
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न्याय्य. -स्त्री. कांती, सौंदर्य, इच्छा, 

देवसभा, छामी.-पु. सुख, कल्याण, 

शुभवितफ-वि. शुभेच्छा करणारा. 

शुभार-पु. गणना, संख्या, हिंशेब. 

शुमारी-स्त्री. मोजणी- 

(सर्दुम ) शुमारी-मनुष्य गणना. 

शुमाल-स्त्री. उत्तर दिशा: 

शुमूल-प्वि- पूर्ण 
शुरू-पु. आरंभ, आरंभस्थान. 

शुर्ब-पु. पिणें. खिशामत. 

शुश्रृषा-स्त्री. अ्रवणेच्छा, उपासना, सेवा, 

शुल्क-पु. हुंडा, फी, कर, भाडें, किमत. 
शुष्क-वि. सुकलेलें, कृश, ढोंगी, निष्फक्, 

अकारण, कठोर. 

शुस्तोजश्ू-स्त्री. आंघोद, घुऊन पुसून 

शुच्ी-स्त्री. सुई. [स्वच्छ करणें. 

शून्य-वि. रिकामें, निर्जन, खिन्न, अ्रमिष्ट, 

अमंगल, अधेशून्य, तुच्छ--स्त्री. नी, 

वांझ स्त्री.-पु.. पोकछी, आकाश, 

अभाव, अनुस्वार, बिंदू, निर्जन स्थान. 

जप, शूप॑-पु. सूप, दोन द्रोण (माप). 

शूस-वि. कंजूष, अभागी, वाईट. 

श्र-पु. वीर, योढा. 

श्रता, शूरताई-स्त्री. शौये. 

श्रा-पु. सामंत, शूर, सूर्य. 

शूद्र-पु. हिंदूच्या चार वर्णापकों शेवट्चा 
वण, या वर्णाचा भनुष्य- 

शूल-पु. सूछ, लांब आणि टोकदार काटा, 

शूलना-तक्रि, स. सलणें.  [कछ, पिडा. 

शूस्ता-वि. धुतलेला, स्वच्छ, शुद्ध. 

कं गएर-पु. सजप्याची क्रिया, साहित्यांतीऊ 

एक रस, स्त्रियांचें सजणें, शोभा वाढ- 
वण्यात्री बस्तु. 
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झूं बारना-क्रि. स. सजविणें. 
जं गारहाट-स्त्री. वेश्या राहण्याचें ठिकाण. 
शेख-पु. पैगंबराच्या वंशजांची पदची, 

श्रेष्ठ, बाटून झालेला मुसलमान: 
शेखचिल्ली-पु. एक कल्पित मूर्ख व्यक्ति, 

मोठमोढीं मनोराज्यें करणारा- 
शेखी-स्त्री. घमेंड, ऐंट. (उतरविणें. 
शेखो झाड़ना, निकालना या भुव्युना-नक्षा 
शेखी बघारना, मारना या हाकना-टेंभा. 
शेख्ोबाज़ञ-वि. गविष्ठ. [मिरविणें. 
शेफ़ता-वि. आसकक्त. 
शेर-पु. बिब्या वाघ, सिंह, साहसी व्यक्ति, 

उदू कवितेते दोन चरण. 
शेर होना-धाडशी होगें. 
शेरक्ष्वानी-पु. कवितावाचन. 
शेरदहें।-वि. व्याध्रमुखी .-पु. पुढें रंंद व 

मागल्या बाजूस निमुछतें होत जाणारें 
शेरनी-स्त्री. सिहीण. [घिर. 

शेरपंजा-पु. वाधनख. 
शेरजबर-पु. सिंह, केसरी सिंह. 
शेरवानी-स्त्री. लांब पायघोछ आंगरखा. 
शेबा-पु. प्रकार, प्रथा. 
झवाल-पु. शेवाल्ठ. 
शेष-पु. बाकी, समाप्ति, शेषनाग, लक्ष्मण. 

->वि. शिल्लक राहिलेलें, समाप्त. 
शेषनाग-पु. हजार फणा असलेला नाग. 
शै-स्त्री. वस्तु, भूतप्रेत. 
शैतनत-स्त्री. दुष्टपणा. 
झैतान-पु. सेतान, दुष्ट, भूतप्रेत. 
शतरनकी ऑत-लांबच लांब वस्तु. 
शैतानी-स्त्री. पाजीपणा, हलकटपणा, 

दुष्टता. -वि. सैतानाचा, दुष्ट. 
ज्षेतानी चर्जा-भानगडीची गोष्ट, 

->५३०- 

,शोधना-क्रि. स. शुद्ध करणें. 

शोझो 

शैदा-वि. आसक्त झालेला. [नेचा प्रकार. 
शैली-स्त्री. चाल, प्रकार, रीत, वाक्यरच- 
शैलेय-वि. खडकाकू, टंणक.-पु. सिहँ, 

भ्रमर, शिलाजित, शेंदेलोण, धृप. 
शैव-वि. शंकराचें.-पु.. शिवभ्क्त, धोत्रा. 
शोक-पु. दुःख, खेद. 
शोख-वि. उद्धट, चंचल, चमकदार (रंग). 
शोखी-पु. घीटपणा, चंचलता, रंग्राची- 
शोच-पु. दुःख, चिता. [चमक, दुष्टता. 
शोचनीय-वि. दुःखकारक, अत्यंत वाईट. 
शोध-पु. दुरुस््ती, फेड, परीक्षा, तपास. 
शोधक-वि. शोध करणारा, सुधा रक, तपास 

[करणारा.- 
शोब-पु. धुलाई. 
शोबदा-पु. जादू, कपट. 
शोबा-पु. समूह, विभाग, कालवा. 
शोभन-वि. सुंदर, शोभिवंत, उत्तम, 

शुभ.-पु. अलंकार, कल्याण, सु दरता. 
शोभा-स्त्री. कांति, सुदरता, सजावट, 

एक छंद. [मीठ, जमीन. 

शोर-पु. गोंगाट, कोलाहल, ख्याति, क्षार, 
शोरबा-पु. रसा, सुरवा. 
शोरा-पु. सोरा, क्षार. 
शोरापुइ्त-वि. उद्धट, भांडखोर. 
शोरिश-स्त्री. गडबड, भांडण, खतबल्. 
शोरिदा-वि. व्याकुक्- 
शोरीदासर-वि. विज्षिप्तै. [विचित्र गोष्ट. 
शोला-पु. ठिणगी, ज्वाला, एक वृक्ष, 
शोला छोड़ना-नवलाईसें बोलगणें. 
शोलाख-वि. उग्र स्वभावाचा. 
शोला रू-वि. स्वरुपवान. [गोष्ट. 
शोशा-पु. बाहेर आलेलें टोंक, आश्चर्यजनक 
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झोषण-पु. सुकविणें, क्षीण करणें, नाश 
करणें, कामदेवाच्या एका बाणाचें बांव, 
अ्रमाचा लाभ एकानेंत्र उपभोगिणें. 

शोहदा-पु. गुंड, सोदा, लंपट. 
शोहरत-स्त्री. कीलि, फ्रसिद्धि, दंतकथा. 
शोहरा-पु. दंतकथा, कीति, प्रसिद्धि. 
शोक-पु. आवड, छंद, लालसा, व्यसन, 
शोक करना-उपभोगणें. [(घिवुत्ति, 
शौकसे-खुशाल. 
शौकत--स्त्री. थाट, वैभव, करामत, सामथ्ये, 
शौकिया-खुशीनें. [प्रतिष्ठा. 
शोक़ीन-पु. नट्टापट्टा केलेला, शोकी.- 
शौक़ीनी-स्त्री. सजण्याची क्रिया. 
शौत-स्त्री. सबत. 
शोहर-पु. पति, स्वामी. 
इप्रशान-पु. स्मशान- 
इमशानमाई-स्त्री. मरीआई. 
श्याम टीका-पु. तीट, गालबोट. 
इयामता-स्त्री. काव्ठेपणा, सांवब्ेपणा- 
इयामा-स्त्री. राधा, एक काछा पक्षी, 

सोढा वर्षाची युवती, काछया रंगरात्री 
गाय, यमुना तदी, रात्र, स्त्री.-वि. काछी, 

अम-पु. मेहनत, थकवा, खेद, कसरत, 
अमण-पु. बौद्ध वा जेन साधु. [तप,आश्रम. 
अमजीबोी-पु. मेहनत करणारा, मजूर, 
श्रद्धा-स्त्री. विश्वास, धर्मश्रद्धा, सन््मान, 

आशा, मत, डोहाढे. 
श्रद्धालु-वि. विश्वास ठेवणारा, इच्छिणास, 
श्रद्धेय-वि. विश्वासाई. 
अवना-त्रि. अ. वाहणें, थेंब थेंब गछणें. 

-क्ि. स. गाहृणें, बाहबिफें. 
आद्ध-पु. अद्धापूर्वक केलेलें काम, पितृपक्ष. 
आवशी-पु. दिगंबर जेत धर्मानुयाग्री: 

ओऔ-स्त्री. लक्ष्मी, सरस्वती, धन, विभूवि, 
शओखंड-पु. गंध,चंदत,श्रीखंड.[थोभा, कांलि, 
शओमती-स्त्री. श्रीमानचें स्त्रीलिंगी रूप, 
श्रीसान-पु. धनवान, भ्रीयुत. | लक्ष्मी, राधा. 
श्रीयत-श्रीयुक्त.-वि. श्रीयुत.. 
अ खला-स्त्री. सांखकी 
श्रेणी-स्त्री. बग्गें,: इयत्ता, कोटि, क्रम, 

ओछ्, परंपरा, समह, सेना, सांखतली 
व्यापारी मंडठी (कंपनी), जिना 

श्रेय-वि. अधिक चांगला, श्रेष्ठ.-पु. चाँगले- 
पणा, कल्याण, सदाचार, यश्ष. 

श्रेयस्कर-वि. शुभदायक.- 
श्रेष्ठ-वि. सर्वोत्तम, मुख्य, पूज्य.-पु. कुबेर, 

विष्णु, ब्राह्मण, राजा, गाईचें दूध. 
श्रेष्ठता- स्त्री. प्रधानता, सर्वोत्तमता, 
ओऔन-पु. पाहा श्रत्रण . प्ज्यता. 
इलथ-वि. सैल, मंद, दुबका, बांघलेलें, 

अस्ताब्यस्त (साहित्यांत ) 
इिलिष्ट-वि,... मिसलललेला,. श्लेषयुक्त 
इलीरू-वि. उत्तम, शुभ, सभ्योचित 
इलेष-पू. संयोग, एका शब्दाचे दोन किवा 

अधिक अर्थ होणें 
इलेष्मज्वर-पु. इन्फ्लुएंशा ताप- 
इलैघबसा-पु. कफ, 
इलोक-पु. शब्द, स्तुति, कीति, संस्कृत पद्य. 
इशवास-पु. श्वास, दमा, एवासोच्छवास, 
इवासा-स्त्री. श्वास. [सुस्कारा, वायु 
इबेत--वि. पांढरा, स्वच्छ, गोरा.--पु. शुक्र 

(अंह), कवडी, कैलास,पारवा, हुंसं,रुपें 

[ष] , 
घ-पु. केश, ध्वंस, शेष, सिर्षाण, स्वगें: «वि 
घक-ज. सहा .-पु. एक राय- | सु दर, 



धंजेन 

चंजन-पु. आलिगन, समामम. 
घदक-पु. सहांचा समुदाय. 
घंड,घंडक-पु. बैल, पोछ, नपुंसक, समुदाय. 
धंडाली-स्त्री. कामुक स्त्री, ३ छटांक 

तेलाचे माप. [पाय असलेला. 
बद्चरण-पु. भुंगा, ढेंकूण, टोछ.-वि. सहा 
घद्राग-पु. भैरव, मल्हार, श्रीराग, हिंडोल, 
» मालकंस, दीपक है सहा राग. 

धट्वर्शन-पु. सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक 
मीमांसा,वेदांतहै सहा दर्शन[ जरा,मृत्यु. 

घद्पदी-स्त्री. भूक, तहान, शोक, मोह, 
घड़ंग, छःअंग-पु. २ जाँघें, २ बाहु, छाती, 

मस्तक, हों सहा अंगें. [धर्म, 
बड़गुण-पु. ऐश्वर्य, ज्ञान, यश,स्त्री, वैराग्य, 
(राजाके ) षड़गुंण-पु. संधि, विग्रह, यान, 

संत्रय, आसन, द्वैधीभाव. 

[स ] 
सं-अ. एक अव्यय (याचा उपयोग शोभा, 

समानता, संगति, .उत्कृष्टता, निरं- 
तरता इ. सूचित करण्याकडे होतो). 

सेंइतना-क्ति. स. सारबणें, संचय करणें, 
संक-स्त्री. शंका, भय, श्रम... [ सांभाछणें. 
संकट-वि. अरुंद.-पु. दुःख, खिड, विपत्ति. 
संकटा-स्त्री. एक देवी, ज्योतिषांतील एक 
संकना-क्रि. अ. शंका घे णें, भिणें. [स्थिति. 
संकर-पु. दोन वस्तु एकत्र होगें, शंकर, 

दोन भिन्न जातीच्या मातापित्यापासूत्त 
संकरघरनी-स्त्री. पावंती. [उत्पन्न झालेला. 
सेकरा-वि. बारीक व अरुंद.-पु. कष्ट. 
संकरात-स्त्री. संक्रांत. -स्त्री. सांखब्ही. 
संकल-स्त्री. सांखछी, दावें. 
संकलून-पु. संग्रह, बेरीज, अनेक ग्रंथांतृन 

-५३२- ( किसीके ) संग लगना 

चांगले चांगले विषय निवडण्याची क्रिया. 
संकलित-वि. निवडलेला, एकंत्र केकेला. 
संकल्प-पु. कार्य करण्याची इच्छा, दृढ़- 

निश्चय, देव कार्य करण्याच्या आघीं 
मंत्राचा उच्चोर करूत आपला निश्चय 

संका-स्त्री. शंका. [प्रगट करणें. 
संकार-पु. खूण. 
संकाश-अ. समान, जवक.-पु. प्रकाश. 
संकीर्ण-वि. संकुचित, क्षुद्र, मिश्रित.-पु. 

मिश्र राग, संकट, एक प्रकारचें गद्य, 
संकोर्णता-स्त्री. कुढेपणा, संकोच. 
संकु-सत्री. बरची. 
सकुचना-क्रि. अ. पाहा  सकुचना.' 
सेंकुचाना-क्रि. अ. लाजणें, आखडणें.-क्रि. 

स. मिटणें (फूल). 
कुल--वि. दाट, परिपूर्ण.-पु. लढाई, समूह, 
दी, परस्पर विरोधी वाक्य. थे 
संकेत-पु. इंगित, खूण. [ठाकर्णे, 
संकेतना-क्रि. स. इंगित करणें, संकटांत- 
संकोच-पु. आखडण्याची क्रिया, छाज, भय, 
संकोचना-क्रि.स. संकोच करणें. [टाब्लाटाल्, 
संकोची-वि. संकोच बाकृगणारा, लाजाहू. 
संक्रांति-स्त्री. संक्रांत. 
संक्रामक-वि. संसर्गजन्य. 
संक्षिप्त-वि. थोडक्यांत असलेला, थोडा. 
संक्षेपता-क्रि. स. थोडक्यांत एकादी गोष्ट 

सांगणें, कमी करणें. 
संख-पु. शंख, मूखे, एक जलूजंतु. 
संख्या एक प्रकारचें विष. कै 
संख्या-स्त्री. अंक, संख्या, मोजणी. 
संग-पु. दगड, सहवास, मिलन, आसक्ति, 

विषयाबहलचें प्रेम.-अ. बरोबर.-वि. 
(किसीके ) संग रूगना-मार्गे छागणें. [कठोर. 

जि +त-त>तमत--्ज जज >त++ ०... 



संग जराहत 

संग जराहत-पु. एक गुल्गुल्शीत पांढरा 
, -दुगड (यानें घाव लवकर भरून येतो.) 
संगठन-पु. एकीकरण, एकीकरणानें बत- 

छेली संस्था. 

संगत--स्त्री. सोबत, बरोबर राहणारा, 
उदासी साधूंचा मठ, संबंध. 

संगतरा-पु. संत्रें. ' 
संगतराश-पु. पाथरवट. 
संगतिया-पु. गाण्यांतील साथीदार. 
संग बिल-वि. निर्देय, कठोर हृदय. 
संगस-पु. संयोग, दोन नथांचें संगमस्थान, 
संगमसेर-पु. संगमरवरी दगड. [सोबत. 
संगम्सा-पु. एका जातीचा काढ्ठा गृल्ठगुल्टीत 

किमती दगड़- [दिगड. 
संगयशब-पु. एक प्रकारचा हिरवा किमती 
संगरा-पु. दगड उचलण्याचा वेढू , विहिरीस 
संगराम-पु. युद्ध, [पंप लछावष्याचें भोक.- 
संगसार-पु. इस्लामी धर्माप्रमाणें व्यभि- 

चाय्याला द्यावयाच्री शिक्षा (कमरे 
पर्यत जमिनींत गाड़न डोक्यावर दगड 
फेकून ठार मारणें). 

संग्रह-पु. एकत्र करणें, रक्षण, विवाह, 
ग्रहण करण्याची क्रिया, अनेक विषय 
एकत्र केलेला ग्रंथ. 

संगाती-पु. मित्र, साथी: 
संग्राम-पु. लढाई. [गारी. 
संगिन, संगिनी-स्त्री. सखी, बरोबर अस- 
संगी-पु. मित्र, सोबती.-स्त्री. एक प्रकारचें 

कापड.-वि. दगडी. 
संगीत-पु. गाणें, नाचणें व वाजवणें. 
संगीन-वि. दगडी, मजबूत, लट्ठ, बिकट. 

-पु. बंदुकीच्या टोकाला लछावबलेलें 
लोखंडी शस्त्र. 

“१३३- समर 

संगीसाथी-वि. दुढ़, टिकाऊ, दमडी.-पु. 
सोबती. ु है 

संगेअसबंद-पु. . काब्याचा काछा पवित्र 
संगरेपारस-पु. परीस. दिगड, 
संगोतरा-सु. संतरे. 
संगुहीत-वि. संकलित. 
संघ-पु. समिति,समुदाय,बुद्धांचा धर्मंसंघ, 

मठ, प्राचीन भारताचें प्रजातंत्र राज्य. 

संघट-प्रु. मेल, संघटन, लढाई, ढीग. 
संघठन-पु. संयोग, रचना, बनावट. 
संध(घा ) रना-क्रि. स. संहार करणें, मारणें. 
संघर्य,संघर्षण-पु. टक्कर, स्पर्धा. 
संघात-पु. समूह, आघात, बध, शरीर, 
संघाती-पु. मित्र, सहचर. [निवासस्थान- 
संधार-पु. संहार, प्रुय, नाश. 
संच-पु. संचय, देखरेख. 
संचकर-वि. कंजूष, संचय करणारा. 

' संचय-पु. सांठा, संग्रह. 
संचार-पु. चालणें, पसएणें. 
संचारी-पु. हवा, साहित्यांत मुख्य भाव- 

नांना पुष्टी देणारे भाव, व्यभिचारी 
भावना.-वि. गतिशील. [सुरू ठेवणें. 

संचालन-पु. चालविण्याची क्रिया, काम 
संछेष-पाहा संक्षेप. 
संजम, संयम-पु. संयम. 
संजात-वि. उत्पन्न, प्राप्त: 
संजाफ-स्त्री. किनार,गोठ--पु. अर्धा लालव 

अर्धा पॉंढ्रा घोडा. 
संजाब-पु. पाहा ' संजाफ '. 
संजीदगी-स्त्री. गंभीरपणा- 
संजीदा-वि. गंभीर, समजूतदार. 
संजक्त,संजुत-वि. संयुक्त, 
संजुक्ता-स्त्री. राणी संयोगिता. 

सजुग-उ. युद्ध 



संज्नोई 

संजोई-अ. सह, बरोबर. 
संजोइल-बि. सुसज्ज, एकत्रित. 
संजोऊ-पु. सामग्री, सिद्धता. 
संजोध-पु. संयोग. सिजविणें. 
संजोना-वना-क्रि. स. एकत्रित करणें, 
संजोवरू--वि. सजबिलेलें, सुसज्ज संचित 

' सेनेसहित, सावधान. 
सेझला-वि. संध्याकाछचें,. 
संश्षत-बाती-स्त्री. सांजवात, सांयस्तोत्र- 
संझा-स्त्री. संध्याकाह- 
संझोखा-पु. संध्याकात. 
संठेका मुठठा-पु. नरराक्षस. 
संड-पु. सांड, पोछ्. 
संडमुसंड-वि. खूप लड्ठ. 
संडसा-पु. सांड्शी. 
सेंडसी-स्त्री. सांडशी. 
संडा-वि. माजलेला. 
संत-पु. महात्मा, ईश्वरभक्त, एकवीस 

मात्रांचा एक छंद. पुष्कर. 
संतत-वि. निरंतर, विस्तृत, ब्यापणारें, 
संतति-स्त्री: मुलेंबाछे, प्रजा, विस्तार, 

परंपरा, ओढ्, ढीग, कायमपणा, वेश. 
संतरा-पु. संत्रें, मोसंबी- 
संतरी-पु. पहारेकरी, द्वारपाल. 
संतान--पु. कल्पवृक्ष. पाहा “संतति . . 
संताप-पु. आंच, दुःख, मानसिक कष्ट, 

क्रोध, पश्चात्ताप. 
संतापना-क्रि, स. दुःख देणें. 
संती-अ. ऐवजीं, द्वारा.-पु. पणतृ. 
संतोष-ख-पु. समाधान, तृप्ति, प्रसन्नता. 
संतोषना-क्रि. स. संतुष्ट करणें.-क्रि. अ. 
संद-पु. जोडा, फट, दाब. [संतुष्ट होणें. 

-फरे४- 

सं-पु. चंदन 
संदली-वि. चंदनी, पिवल्लें.-पु. फिक्कट 

पिबछा रंग, एक प्रकारथा हंसी, 
घोड्याची एक जात 

संक्ग्धि-वि. संदेहपूर्ण, झेंका असलेलें 
संदूक-पु. पेटी 
संदुकचा-पु. लहान पेटी. 
संदूकची-डी-स्त्री. लहान पेटी. 
संदूर-पु. शेंदूर. 
संदेश-पु. आज्ञा, निरोष, बातमी, एक 

प्रकारची बंगाली मिठाई. 
संदेस-पु. समाचार, एक प्रकारची बंगाली 
संदेसन खेती-तोंड पाटिलकी. [भिठाई. 
संदेसा-पु. समाचार. 
संदेसी-पु. दूत. 
संदेह-पु. संशय, एक अर्थाल्कार, धोका. 
संदेहमें-अ. संशयावरून. 

| संदोह-पु. समूह, दृध काढणें, दूध. 
संघ-संत्री. पाहा संधि”. 

संधना-क्रि. अ. जोडलें जाणें 

संधान-पु. निशाण, लक्ष्य, शोध, संयोग 
ऐक्य, सांधा, विचार, योजणें, लोणचें 
मद्य, कांजी, ब्रण बरा होणें, कांसें 

संधाना-पु. लोणचें. 
संधि-स्त्री. संयोग, जोड, तह, मैत्री, सांधा, 
व्याकरणांतील संधि, चोरी करण्या- 
करितां भितीला पाडलेलें छिद्र, मघली 
रिकामी जागा. 

संध्या-स्त्री. संधिकाल, सांयकाछ, आर्याची 
दिवसांतून तीन वेकां करावयाची 
उपासना, संध्योपासना- 

संन्यास-पु. संन्यास (चार आश्रमांतीलू 
शेवटचा आश्रम), त्याग ठेव- 
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संन्यासी-पु. संन्यासाश्रमाच्या नियमांचे | संभवत:-अ. बहुतेके; संमवनीय. [पोषण- 
संपत्ति-स्त्री. संपत्ति,वैभव.[पालन करणारा. 
संवदा-स्त्री. धन, वेभव. 
संपन्न-वि. पूर्ण, सहित, युक्त, श्रीमंत. 
संपन्न होना-पार पडणें, साजरा *होणें, 

भरणें (सभा उत्सव इ.), श्रीमंत होणें. 
संपा-स्त्री. वीज- 
संपात-पु. संसर्ग, संगम, एकत्र मिल्तून 

खालीं पडणें, एक रेषा दूसन््या रेषेला 
ज्या ठिकाणीं मिछते तो बिंदृ- 

संपाति-ती-पु. गरुडाचा पुत्र, जटायूचा 
भाऊ, माली राक्षसचा पुत्र. 

संपादन-पु. काम पूर्ण करण्याची क्रिया, 
दुरुस्त करणें, पुस्तकाचें संपादन करणें. 

संपुट-पु. पात्राच्या आकाराची वस्तु, 
ठिकरी, द्रोण, डब्बा, ओंजछ, कोश. 

संपूर्णता-अ. पूर्णपणें. 
सेंपेरा-पु. गारुडी. 
संपै-स्त्री. संपत्ति. 
सेंपोला-पु. सापाचें पिल्. 
संप्रति-अ. यावेत्ठीं, तुलनेंत. 

संबंधि-वि. संबंध ठेवणारा, विषयक. 
“पु. नातेवाईक, व्याही. 

संबद्ध-वि. जोडलेलें, बंद, संबंधयुक्त. 
संबल-पु. वाटखर्ची. 
संबाद-पु. संवाद. 
संबुक-पु. शिपला. 
संबुरू-स्त्री. एक गंवत. 
संभल (र ) ना-क्रि. अ. सांभाल्णें, सांवरणें, 

भानावर येंणें, आघात किवा हानीपासून 
ब्रचाव करणें, कार्याच्रा भार उचलला 
जाणें, स्वस्थता प्राप्त करणें. 

संभव-पु. जन्म, संयोग, होण्याजोगें, होगें. 

संभार-पु. संचय, तयारी, संपत्ति, पॉलन- 
सेंभारना-क्रि, स. सांभावणें, आठवण 

करणें. लिार, शरीराची शुद्ध. 
सेभाल-स्त्री. संभाकछ, देखरेख, पोषणाचा 
सेंभालना-क्रि. स. सांभाकणें,ताब्यांत ठेवणें, 
पड न देणें, रक्षण करणें, उद्धार करणें, 
पालन पोषण करणें, निर्वाह करणें, मनो- 
वेग आवरणें. 

संभाल्-पु. निर्मुडीचें झाड. [एक अलंकार. 
संभावता-स्त्री. संभव, अनुमान, प्रतिष्ठा, 
संभावित-वि. कल्पित, जोडलेलें, संभव. 

संभू-पु. शंकर. [युक्त, सहित. 
संभूत-वि. बरोबर उत्पन्न झालेला, उत्पन्न, 
संभूग-अ. भागीदा रींत. 
संभूय समुत्थान-पु. भागीदारीचें काम. 
संभ्रांत-वि. प्रतिष्ठित, घाबरलेला. 
संमत-वि. मान्य. 
संमति-स्त्री. अभिप्राय, मत, अनुमति. 
संयम-पु. दाब, इंद्रियनिग्रह, बंधन, पथ्य- 
संयुक्त-वि. जोडलेलें, सहित. 
संयुकता-स्त्री. राणी संयोगिता. 
संयुग-पु. संयोग, लढाई. 

संयोग-पु. योगायोग, जोड, समागम,संबंध, . 
विवाह संबंध,पुष्कछ गोष्टी एकत्र होणें. 

संयोगवश-सहजगत्या, योगायोगानें. 

संयोजक-वि. सभा ब्रोलविणारा, एकत्र 
आणणारा, उभयानन््वयी अब्यय- 

संयोना-क्रि. स. सजविएें.. 
संरक्षण-पु. रक्षण, देखरेख, ताबा. 
संलेख-पु. दस्तऐवज. 
संबत-पु. वर्ष, सन, महाराज विक्रमा- 



संबनल 

दित्यांच्या काकछ्वापासुन चालत आलेली 
संबनन-पु. प्रेमप्राथंता...[ वर्ष गणना. 
संबर--सत्री. स्मरण, बातमी, हालह॒वालू. 
संघरना-क्रि. अ. सजणें, दुरुस्त होणें. 

. «क्रि. स. स्मरण करणें. 
संबरिया-वि. सावक्रा, श्याम. 

, संबाद-पु. बातमी, चर्चा, प्रसंग, मामला. 
संबाददाता-पु. बातमीदार. 
सेंवार-स्त्री. सजावट, रचना,नखरा, समा- 

चार, झांकणें. 
संवारना-क्रि. स. सजविणें, अलंकृत करणें, 

ऋमानें ठंवणें, काम बरोबर करणें. 
सँंवारी-स्त्री. सजवलेली, व्यवस्थित ठेव- 
संविदा-पु. करार, भांग. [छेली. 
संवेदन-पु. अनुभव करणें, प्रगट करणें. 
संशय-पु. शंका, भीति, एक काब्यालंकार. 
संशोधक-पु. सुधारणारा, वाईटांतून चांग- 

ल्या स्थितीत आणणारा. 
संशोधन-पु. शुद्धि, सुधारणा, कर्ज फेडणें. 
संशोधित-वि. शुद्ध केलेला, सुधारलेला. 
संस, संसइ-पु. संशय. 
संसद-पु. पालंमेंट. . [पुरुषांचा संबंध. 
संसगगे-पु. संबंध, संसर्ग, सोबत, स्त्री 
संसयं-पु. पाहा संशय 
संसार-पु. जग, मर्त्यलोक, गृहस्थी, एका- 

मागून दुसन््या अवस्थेत एक सारखें जाणें, 
वारबवार जन्म घेणें. 

संस्करण-पु. आवृत्ति (पुस्तकाची),संस्का र, 
शुद्ध करणें, बरोबर करणें. 

संस्कार-पु. सुधार, सजावट, उपदेश, संगत 
इत्यादिचा मनावर पडलेला प्रभाव, 
मागील जन्साच्या गोष्टींचा आत्स्यावर 
झालेला परिणाम,धर्मदुष्टचा शुद्ध करणें. 

न्ग्ज ण् रे छः बज सक 

संस्कृत-वि. संस्कार केलेला, साफ केलेला, 
सुधघारलेला, सजविलेला, मुंज वगरे 
संस्कार झालेला.-स्त्री. संस्कृत भाषा. 

संस्कृति-स्त्री. शुद्धि, संस्कार, सजावढ, 
सक्ष्यता- 

संस्था-स्त्री. स्थिति, व्यवस्था,समाज, झुंड. 
संस्थापक-पु. स्थापना करणारा.- 
संसति-स्त्री. संसार, गति, भूलोक वास. 
संहत-वि. संयुक्त, कठिण, दाट, सजबूत, 
संहर्ता-वि. नाव करणारा. [एकत्र. 
संहार-पु. एकत्र करणें, ओवणें, केसाची 

वेणी घालणें, नाश, समाप्ति, निवारण. 
स-अ. सहित, बरोबर.-पु. ईश्वर, शिव, 

साप, पक्षी, वायु, जीवात्मा, चंद्र, 
ज्ञान.-उप. एक उपसर्ग- 

सआदत-्त्री. सदुभाग्य, सचोटी. 
सआदत्तमंद-वि. भाग्यवान, आज्ञाधारक 
सइंया-पु. स्वामी, पति, ईश्वर. ([(पुत्र). 
सइईंतना-क्रि. स. जमविणें, राखणें. 
सइ-अ. सह, बरोबर. 
सइसोझ्ष-करकरीत तिन्ही सांजा. 
सइगर-वि. फार, सगदें. 
सइराना-कि. अ, पसरणें, वाढणें. 
सई-स्त्री. प्रयत्न, धांवाधांव, शिफारस, 

वृद्धि, बढती. 
सईद-वि. शुभ, चांगलें, भाग्यवान. 
सईस-पु. घोड्याचा नोकर. 
सउं-अ. बरोबर, समोर.-स्त्री. शपथ.-- 

वि. सारखा.-स. तो.-प्रत्य. करण व 
आपादान कोरकाचा प्रत्यय. 

सऊबत-स्त्री. संकट, अडचण. 

सऊर-पु. रीति, व्यवहार. 
सक-स्त्री. शक्ति, सामर्थ्य-पु. संशय, 



सकट सलुन. 

धाक, संवत्, यह, स्मारक, संधि, कीति 
होण्याजोगें काम. 

सकट-पु. गाडी, छकडा. 
सकत-ता-स्त्री. शक्ति.-अ. यथाशक्ति.- 

पु. फेफरें, स्तब्धता, कवितेंतील क्रति, 
यतिभंगाचा दोष. 

सकता पड़ना-यति भंग होणें. 
सकतेमें आना-स्तंभित होणें. 
सकति-ती-स्त्री. बढ, पराक्रम: 
सकना-क्रि. अ. झकणणें. 

सकपकाना-क्रि. अ. आश्वयंचकित होणें, 
लाजणें, गडबडणें, हलणें. 

सकर-पु. नरक. 
सकरना-क्रि. अ. कबूल होणें, मंजूर होगें. 
224020%6 . शंकरपाछें, त्या आका- 

राची रू. 

सकरा-वि. संकुचित--पु. शिधा. 
सकरून-वि. दयाह्ू. [प्रकृति. 
सकलर-वि. सर्व.-पु. निर्गुण ब्रह्म व सगुण 
सकलात-पु. दुलई, भेट, नजराणा. 
सकसकाना,सकसाना-क्रि. अ. थरथर 

कापणें, भयभीत होणें, शंकित होणें. 
सकाना-क्रि. अ. भीति किवा शंका करणें. 
सकार-पु. सकाल- 
सकारना-क्रि. स. स्वीकार करणें, मुदत 

संपण्याच्या एक दिवस पूर्वी हुंडीवर 
सकारे-अ. सकाढीं, [सही करणें. 
सकिलना-क्रि. अ. सरकणें, संपूर्ण होणें. 

सकीस-वि. आजारी, दृषित. 
सकील-वि. पचावयास जड, वजनदार. 
ध्षकुच-स्त्री. संकोच, लाज. 
धकुचई,सकुचाई-स्त्री. भीड, लाज. 

सकुचना-क्रि. अ. संकोच करणें, छाजणें. 

सकुचाना-क्ि. अ. संकोच करणें. -क्ति. स. 
लाजविणें, मिल्ठविणें. ह 

सकुची-स्त्री. एक तच्हेता मासा- 
सकुन-पु. पक्षी, शकुन. 
सकुनाधम-पु. फार वाईट झाकन. 
सकुनी-स्त्री. शकुंत पक्षी, एक नांब. 

सकत-पु. स्थिरता, मनाची शांति. 
सकूनत-स्त्री. निवासस्थान- 
सकेतना-क्रि. अ. संकोचरणणें. 
सकेलना-क्रि.स. एकत्र करणें, दाबणें, कसणें. 
सकेला-स्त्री. एक तरवार. 
सकोच-पु. पाहा संकोच *. 
सकोचना-क्रि. स. संकोचणें. 
सकोबी-क्रि. भ्याली, लाजली, दाबली. 

-अ. गोछा करून. -वि. लछाजाढू. 
सकोड़ना-क्रि. अ. गोछा करणें. 
सकोतरा-पु. मोसंबी. 
सकोरा-पु. मातीचें भांडें, परव्. 
सकीरी-स्त्री. मातीचा प्याला. 
सक्का-पु. भिस्ती. 
सक्ति-स्त्री. बढ, पौरुष, 
सक्तु,सक््तुक-पु. सातु. 
सकक्फ़-पु. घराचें छत, माडी. 
सक्त-पु. इंद्र. [मुलगा ) . 
सकारि-पु. मेघनाद (रावणाचा मोठा 
सकृत-अ. एकवार, एके बेल्ीं, पूर्वी. 
सखर-वि. कठोर, खरेपणासहित. 
सखरा-पु. दाल्ठ भात इ. चथें साधें जेवण. 
सखा-पु. साथीदार, मित्र, सहचर. 
सखावत-स्त्री. उदारता, दान- 

सखी-वि. दानी, उदार.-स्त्री. मेत्रीण- 
सखुआ-पु. शालवृक्ष, 
सखुन-पु. बोल, काव्य, उक्ति, उद्धरण. 

ब 



संख्तूनचीन 

सखुनचीस-वि. चहाडखोर 
सलुनतकिया-पु. बोलतांना संक्यीमुल्रे 

तोंडीं बसलेला निरथंक शब्द (उदा, 
जेहेत्ते, ज्यावें नांव तें, आपलें काय 
म्हणतात बगेरे). 

सखुनवा-वि. काव्यरसिक, कवि. 
सल्लनपरवर-वि. वचन पाक्णारा, हट्टी. 
सख्त-वि. कठोर, कडक.-स्त्री. संकट. 
सहती-स्त्री. करता, संकट, दृढता, तीन्नता, 
सण-पु. कुत्रा. [घमकी, कष्ट. 
सगड़-पु. बेलगाडी. 
सगनोती-स्त्री. शकुनवंती- 
सगपन-पु. सस्खलेपणा. 
सगपहती-स्त्री. एक प्रकारची भाजींत 

घालन शिजवलेली डाल. (पिट. 
सगबग-वि. ओथंबलेला, परिपूर्ण.-अ. झट- 
सगवगाना-क्रि. अ. भिजणें, मुरणें, भयभीत 

होणें, संशयी होणें 
सगर-पु. सूर्य वंशांतील एक राजा. 
सगरा-छा-वि. सर्व, एकूणएक. 
सगरे--सर्व. सगढ्ठे. 
सगलानि-ग्लानीनें, तिरस्कारानें. 
सगा-वि. सख्खा, गोत्रज. 
सगाई-स्त्री. वाझइुनिश्चय, मागणी, नातें. 
सगरीर-वि. लहान, बालवयाची. 
सगन-पु. शकून. सिंगणें. 
सगुताता-क्रि. स. शक्न पाहाणें, शक्न 
सगुनिया-पु. फलज्योतिषी- 
संगुनी-वि. शक्न पाहाणारा, ज्योतिषी. 
सगुनौती-शक्न विचारणें. 
सगोती-पु. संगोत्र, भाऊबंद. 
सघन-वि. निबिड, भरीब. 
सच-वि. खरें, यथार्थ. 

-५३८- सजा 

सचना-फ़ि. स. जोडणें, जमविणें, पूर्ण करणें, 
सजपणें. 

सचमुच-अ. खरोखर, वस्तुतः, अवदय, 
सचरना-क्रि. अ. प्रचलित होणें, पसरणें. 
सचाई-स्त्री. सत्यता, खरेपणा. 
सचान-पु. बाजपक्षी, ससाणा. . 
साचत-वि. काह्ठजीयुक्त- 
सचिक्कण-वि. अत्यंत मुल्ठगुव्ठीत. 
सचिव-पु. मित्र, मंत्री, सहाय्यक. 
सची-स्त्री. इंद्रावी बायको. 
सचु-पु. आनंद, सुख, प्रसन्नता. 
सचुपाई-वि. संतुष्ट, मौन. 
सचेत-वि. सावध. 
सचेष्ट-वि. कर्मवंत, प्रयत्नशील- 
सचेष्टता-स्त्री. क्रियाशीलता. 
सचोरी-स्त्री. सत्यता, सजावट. 
सच्चा-वि. खरें बोलणारा, यथार्थ, शुद्ध, 
सच्चाई-स्त्री. खरेपणा. [अगदीं बरोबर.- 

सच्चिदानंद-पु. परमात्मा, ईश्वर. 
सच्छत-वि. घायालू- 
सच्छी-पु. साक्षीदार. (क्रिया. 
सज-स्त्री. शोभा, डौरदारपणा, सजण्याची 
सजग-वि.- सावध, जागृत. 
सजदार-व्रि. सुंदर. 
सजधज-स्त्री. थाटमाट. 
सजन-पु. सज्जन, पति, प्रियतम. 
सजना-क्रि. अ. शृ गारलें जाणें.-क्रि. स. 

शुगार करणें, शोभा देणें. 
सजनि-नी-स्त्री. सखी, सहचरी. 
सजबल-पु. सिद्धता, तयारी. 
सजला-पु. तिसरा भाऊ.-वि. हि 
सजवाई-स्त्री. सजविष्याची क्रिया ता 
सजवाना-क्रि. स. सजवून घेणें. [मजुरी- 
सज्ञा-स्त्री. शिक्षा, दंड. 
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सजा-पु. पक्ष्यांत्ता मधुर कलरव, छंद. 
सजाइ-स्त्री. शिक्षा, दंड. 
सजाई-स्त्री. सजविण्याची क्रिया किया 

मजुरी, सर्जेविलेली.-अ. सजवून. 
सजाना-क्ि.स. सजविएें,व्यवस्थित लांवणें, 
सजाय--्त्री. शिक्षा, दंड. 
सज्ञायाफ्ता-वि. शिक्षा भोगलेला. 
सज्ञायाब-वि. शिक्षेल्रा पात्र असलेला, 
सजाव-पु. चक्का दही.[शिक्षा भोगलेला. 
सजावट-स्त्री. शुगार, सजविएणें, 
सजाबत--पु. शू गार, सजविष्याची क्रिया. 
सजावरू-पु. कर वसूल करणारा शिपाई. 
सज्ञावार-वि. शिक्षेल्ला पात्र असलेला, 
सजीउ-वि. जिवंत. [ उपयुक्त, फलदायक. 
सजीला-वि. सजलेला, सु दर. 
सजीब-वि. जिवंत, चपत, तेजस्वी. 
सजीवन-पु. संजीवनी. 
सजुग-वि. सावध, हुशार. 
सजूरी-स्त्री. एक प्रकारची मिठाई. 
सजोना-क्ि. स. सजविणें, क्रम लावणें. 
सजोयलरू-वि. सजबिलेलें, संचित 
सज्जन-पु.चांगला मनुष्य, आवडता मनुष्य, 

सजविप्यानरें काम 
सज्जा-वि. सजावट, वेषभूषा.-स्त्री. पलंग. 

मेलेल्या माणसाच्या नवानें ब्राम्हणास 
शय्यादान देण्याची किया 

सज्जादा-पु. नमाज पढण्याची चटई, 
फकीराची उल्यी. [ युक्त. 

संज्जित-वि. सजलेला, आवश्यक वस्तूनीं 
सज्जी-स्त्री. पांठ्या रंगाचा एक क्षार. 
सज्या-स्त्री. दण्या, पलंग 
सटक़-स्त्री. हझूच निघन जाण्याची क्रिया. 

तंबाखू पिण्याच्री नी, बारीक छडी. 

सतठकना-क्रि. अ. निसंटणें. 
सटकाना-क्ि. स. छडी किता चाबकाने 

मारणें, गिठून टाकणें, पत्वून लावमें. 
सटकारता-कि. स. सटासट' मारणें. 
सटकारा-वि. लांब ब सऊ (केस). 
सटकारी-स्त्री. बारीक छडी.|बाजू भिड॒णें. 
सटना-क्रि. अ. चिकटणें, मारपीट होणें, 
सटपट-स्त्री. शील, चुटपुट, संकोच, गोंघक्. 
सठपटाना-क्रि. अ. संकोचित् होणें, चुठ- 

पुटणें, संशयांत पडणें, फिकके पडणें, 
किक्त॑व्यमूढ होणें, जलफलणें. 

सटरप (फ)टर-वि. तुच्छ, सटरफटर. 
सदा-वि. चिकटलेला, भिडलेला. -स्त्री. 

जटा, आयाल्ठ. [घिऊन मारामारी करणें. 
सटाना-क्रि. स. जोडणें, काठा व दंडुके 

सठिया-स्त्री. एक दागिना, एक बांगडी, 
बारीक लांब छडी. 

सटीक-वि. अगदीं बरोबर, टीकेसहित- 
सटा-पु. करारनामा. 
सट्टाबट्टा-पु. युक्ति, भेट. 
सट्टी-स्त्री. बाजार. 
सठ-पु. धूर्त, मे. 
सठता-स्त्री. घूतता, मूर्खपणा. 
सठियाना-तक्रि, अ. साठ वर्षाचें होणें, 

साठी बूद्धि नाठी होणें. 
सठेरा-पु. अंबाडीचें चिपाड. 
सठोरा-ड़ा-पु. सुठवडा. 
सड़क-स्त्री. रस्ता, राजमार्ग. 

सड़ना-क्रि. अ. सडणें, नासणें, आंबणें, 
दुर्दशाग्रस्त होणें. 

सड़सना-क्रि. अ. फसणें, दबणें. 
सड़सठ-वि. सदुसष्ठ. 

सड़सी-क्ि. फसलेली, दबलेली, आवदल्- 



सड़ाईं (यं) थ 

लेली. -स्त्री. सांडसी. डिगंधी, 
सड़ाई (ये) ध-स्त्री. कुजलेल्या वस्तूची 
सड़ाना-जक़ि. स. नासविणें. 
सड़ियल-वि. कुजकें, रही, तुच्छ, 
सड़ोपना-क्रि. अ. ओरपणें, 
सत्-वि. साधु, विद्वान, शुद्ध, श्रेष्ठ, घीट, 

बरें.-पु. सभ्यतापूर्ण धर्म, ब्रह्म, सत्य, 
तत्त्व, सत्व, जीवनशक्ति, 

सतपर चढ॒ना-सती जाणें. 
सतपर रहना-पतिब्रता रहाणें. 
सतकारना-क्रि. स. सत्कार करणें. 
सतते-अ. नेहमीं. 
सतनजा-पु. सात धान्यांची खिचडी. 
सतपंच-वि. सात पांच, बारा, भ्रम, 

खरे पंच, पांचशें, १०५. 
सतपुतिया-स्त्री. एक प्रकारचें दोडकें. 
सतफेरा-पु. सप्तपदी. 
सतबेशड़ी-स्त्री. अठरा धान्याचें कडबोढें, 
सतमासा,सत्वोसा-पु. सातोछा (मुलगा ): 
सतरंगी-वि. सातरंग असलेलें. 
सतरंज-स्त्री. बृद्धिबल्लें. 
सतरंजी-स्त्री. सतरंजी. 
सतर-स्त्री. रेषा, ओछ, आडोसा, पडदा. 

-वि. बक्र, रागावलेला. 
सतर बतर होना-दाणादाण होणें. 
सतरह-वि. सत्रा. 
सतराना-क्रि. अ. चिडणें, रागावणें. 
सतरूपा-स्त्री. मनृच्या पत्नीचें नांव- 
सतरोहो-वि. रागावलेला, कोपसूचक. 
सतर्क-वि. तकंयुक्त, सावध. 
सतर्पना-क्रि. स. संतुष्ट करणें. 
सतलड़ो-री-स्त्री. सात लड्यांची माह, 
सतबंती-स्त्री. पतित्नता. 

अणक छ् छठ ज्कक 

सत्य 

सतसई-स्त्री. सातरों 
सतह-स्त्री. सपाटी. 
सतहत्तर-वि. सत्याहत्तर, 
सताइश-स्त्री. प्रसंशा, वाखाणणी. 
सताग्र-पु. रथ, गाडी. 
सतानंद-पु. गोतम ऋषीचा पुत्र. . 
सताना-क्रि. स. त्रास देणें, हैराण करणें. 
सताल्-पु. सप्तात्टू, 
सतावना-क्रि. स. सतावणें, त्रास देणें, 
सतावर-स्त्री. शतावरी. .[ढुःख देणें. 
सति-वि. सत्य, शुद्ध-पु. यथा्थ गोष्ट, 

योग्य बाजू, सप्त लोकांतीलू सर्वाति 
वरचा, विष्णु, चार यूगांपैकी पहिलें 

सतिभाये-चांगल्या भावनेनें, [ (कृतयुग ) . 
सतिया-स्त्री. स्वस्तिक. 
सतिवन-पु. सत्पर्णो (औषधि). 
सत्ती-वि. साध्वी.-स्त्री. दक्ष प्रजापतीची 

कन्या, पतिब्रता स्त्री, पतीच्या शवा- 
बरोबर स्वतःला जाकूनत घेणारी स्त्री. 

सतोक्ा-वि. पराक्रमी. 
सतीवाड़-पु. सतीचें स्थान. 
संतुआ-पु. सातू. 
सतुआ संक्रांति-स्त्री. मेष संक्रांत. 
सतुन-पु. स्तंभ, खांब. 
सतोखना-क्रि. स. समजूत करणें, धीर देणें. 
सत्कर्म-पु. चांगलें काम, पुण्य. 
सत्कार-पु. सन््मान, आतिथ्य. 
सत्त-पु. सत्त्व, तत्त्व, सत्य, पातिद्रत्य. 
सत्ताईस-वि. सत्तावीस. 
सत्तानवे-वि. सत्त्याणव. 
सत्तासी-वि. सत्याऐंतञ्ञी. 
सत्तू-पु. सात. [विष्णु, कृतयुग 
सत्य-वि. खरें, अस्सल.-पु. खरी ग्रोष्ट, 

पदांचा संग्रह. 



सत्वता 

सत्यता-स्त्री. खरेपणा जिनमेजय 
सत्यसंध-वि. सत्यवचनी.-पु. रामचरद्र, 
सत्याप्रह-पु. न्यायगोष्टीसाठीं शांतीपूर्वक 
सत्यानास-पु. सत्यानाश-. [हिंद धरणें. 
सत्यानासी-वि. सत्यानाश करणारा.*स्त्री. 

बिलायती धोत्ा- [सदावते. 
सत्र-पु. यश, एक सोमयाग, घर, घन, 
सत्चु-पु. शत्रु. 
सन्नुसूदन-पु. शत्रुघ्न. 
सन्नुध (ह) न-पु. शत्रुध्त. 

चा सर्वात लहान मुलगा. 
सत्य-पु. सत्ता, तत्व, मनाची प्रवृति, 
सत्संग-पु. चांगली संगत. [प्राण, चेतन्य- 
सभथर-स्त्री. स्थल, पृथ्वी 
सथशव-पु. 8 388 तील प्रेत. 
सिया-पु. स्व्तिक चिन्ह, शस्त्रवेद्य- 
सद-वि. शंभर, ताजें.--अ. तत्कालछ--स्त्री. 
सदकका-पु. दान, उतारा. [ स्वभाव, पडदा. 
सदन-पु. घर, स्थिरता, एक प्रसिद्ध 

भगवद्भकत कसाई. 
सदफ़-स्त्री. मोत्यांचा शिपला. 
सदस सदझ-पु. घर. 
सदसा-पु. आधात, दुःख. 
सवय-वि. दयालु- 
सदर-वि. मुख्य--पु. केंद्रस्थठ, अध्यक्ष: 
सदरआला-पु. उपन्यायाधीश. 
सदरनशीन-पु. अध्यक्ष. 
सदरी-स्त्री. कोपरी. 
सदस्य-पु. सभासद, यज्ञ करणारा. 
सदहा-वि. शेकडों, अनेक. 
सदा-स्त्री. प्रतिध्वति, आवाज, हांक-- 
सवाई-अ. नेंहमीं. [अ. नेहमीं, सारखें. 
सदाकत-स्त्री. सत्यता, साक्ष. 

राजा दशरथा 

'. सनेद 

सदाचार-पु. चांगलें आचरण, माणुसकी 
सदाबरत-पु. सदावतें 
सदाबहार-वि. सदा फुललेलें, तेहमीं हिरवें 

असणारें (झाड), सदाफुली 
सदारत-स्त्री. सभापतित्व 
सदासुहागिन-स्त्री. वेश्या (व्यंग). 
सदिया-स्त्री. छाल पक्ष्याच्री मादी.[शेंकडा- 
सदी-स्त्री. शतक, शंभर वर्षाचा काल, 
सदूर-पु. वाघ, सिह, चित्ता, एक राक्षस, 

एक पक्षी.-वि. सर्वोत्तम. 

सदेव-अ. नेहमीं. 
सह-पु. ध्वनि.-अ. तत्काल. 
सदुभाव-पु. मंत्री, चांगली इच्छा. 

सद्य-अ. आजच, ह्याचवेढीं, ताबडतोब॑. 
सद्र, सदर-पु. मुख्य, अध्यक्ष. 
सदृश-वि. समान, बरोबर. 
सधना-क्रि. अ. पूर्ण होणें, वे 3 न 

नेणें, अभ्यस्त होणें, बरोबर नेम 
सघवा-स्त्री' सौभाग्यवती 
सघधाना-क्रि. स. साधणें, अभ्यासणें. 
सधीबधी (बात )-सिद्धसाधकपणाची 
सन-पु. वर्ष, संवत. 
सन-पु. अंबाडी, ताग.-स्त्री. वेगानें 

निधणष्याचा शब्द.-वि. स्तब्ध, मौन- 
सनअत-स्त्री. कारागिरी- 
सनक-स्त्री. लाद, चीड, विक्षिप्तपणा. 
सनक सवार होना-नाद लागणें. 
सनकना-क्रि. अ. वेडें होणें, चिडणें. 
सनकादि-चार बालस्वरूप फषी. (सदक 

सनंदन, सनतकुमार, सनातन ). 

सनकाना-क्रि. स. उत्तेजित करें: 
सनकारना, सनकियाना-क्रि. स. खूण करणें, 
सनद-स्त्री, पुरावा, दाखला. [लहर बेणें. 



समदबयाफ्ता 

सनदयाफ्ता-वि. सनद मिल्ठालेला. 
सनना-क्रि. अ. सिंश्र होणें, विलीन होणें, 
सनबंध, संबंध-पु. संयोग, नातें. [भिजणें. 
सनम-पु. मूरति, आवडता पुरुष, प्रिया. 
सनमान-पु. सनन््मान. ह 
सनमानना-क्िि. स. सन््मान करणें. 
सनमुख-अ. समोर, समक्ष. [करणें. 
सनसनाना-क्रि. अ. सगसण असा आवाज 
सनसनाहट-पु.. सगसण असा आवाज- 
सनसनो-स्त्री. झिणशिण्या, भय किवा 

आश्चर्यानें उत्पन्न झालेली स्तब्धता, 
उद्वेग. 

सनसनीदार-वि. खत्डबछू उडबिणारें. 
, सनैहकी-स्त्री. मातीचें भांडें. 

सना-स्त्री. स्तुति.-क्रि. भिजलेला. 
संनाअत-स्त्री. कारागिरी. 
सनाका-अ. स्तंभित.-पु. सोसाटा. 
सनाका खाना-धसका बसफें, सुन्न होणें. 
सनाका भरना-सूं सूं वारा वाहणें. 
सनातन-पु. प्राचीनकाल्ठ, प्राचीन परंपरा, 

ब्रह्मा, विष्णु.-वि. अत्यंत प्राचीन, 
परंपरागत, शाइवत. 

सनाथ-वि. रक्षणकर्ता असलेला. 
सनाय-स्त्री. सोनामुखी- 
सनाला-वि. नव्ठीसह- 
सनाह-पु. केवच.--वि. स्वामी सह. 
सनि-पु. शनि. 
सनिया-पु. गोणपाट. 
सनोचर--पु. शनिवार. 
सनीचरा-वि. फुटक्या नशीबाचा. 
सनीचरी-पु. शनीची पिडा, साड्डेसातीः 
सनेह-पु. प्रेम, स्नेह. 
सनेहिया-पु. स्नेंही. 

-५४२- सपेद, सद्ेद 

सनेही-वि. प्रेमी, स्नेह ठेवणास. 
सनोबर-पु. चीड नांवाचें झाड. 
संन्न-वि. स्तब्ध, भीतीनें गप्प. 
सन्नाटा-पु. शून्यता, एकांत, स्लब्धता, 

हवेचा सणसणाट, ज्ञांतता, उदासी. 
-वि. स्तब्ध, निर्जन- 

सन्नाटा छा जाना-शोकाची छाया पसरणें. 
सब्नाठेमें-एकांतीं, वेगानें. 

सब्नाटेमें आना-स्तब्ध होणें. [ होणें. 

सन्नाटा खींदना या मारना-एकदम गष्प 
सन्निपात-पु. सन्निपात ज्वर, एकत्र होणें, 

एकदम एकत्र पडणें, संयोग. 
सन्निविष्ट--वि. जमलेलें, ठेवलेलें, स्थापित, 

जवव्ठचा. [वयार. 
सब्नचहित-वि. जबछलें, जवकछ ठेवलेलें, 
सपक्ष-च्छ-पु. सहाय्यक, पंखवाला.-वि. 
सपत, सप्त-वि. सात. [पोषक. 
सपथ-स्त्री. शपथ, 
सपदि-अ. लवकर. 
सपन, सपना-पु. स्वप्न. 
सपरदाई-पु. साजिदे. [स्नान करणें. 
सपरना-क्रि. अ. पूर्ण होणें, काम होणें, 
सपराना-क्रि. स. स्तान करविणें,पूर्ण करणें. 
सपरिकर-वि- अनुचरांसहित, थाटामारटांत- 
सपर्बे-वि. गांठ असलेला. 
सपाट-वि. सपाट, गुल्गुल्गीत. 
सपाटा-पु. वेग, तीब्रगति. 
सपाटा भरना-लगाना-सपाटयानें पतणें. 
सपुर्व-स्त्री. अनामत.-वि. सोंपकिलेलें. 
सपुर्दंगी-स्त्री. सोपविष्याची क्रिया. 

सपूलर-पु. सुपर. 
सपृती-स्त्री. योग्यता, सत्पुत्राची आई. 
सपेद, सफ़ेद-बि. पांढरें. 



सपेरा 

सपेरा-पु. गारुडी. 
संपोला-पु. सांधाचें पिल्लू. 
सफ-स्त्रीं. पंक्ति,हार,मोठी चटई,बिछायत. 
सफ्र-पु. प्रवास, अरबांचा दुसरा महिना. 
सफरनामा-पु. प्रवास वर्णन. 
सफ्रप्तना-स्त्री. आधा्टीचें सैन्य. 
सफरा-पु. पित्त. 
सक्री-वि. प्रवासी.-पु. प्रवासाचा खर्च. 
सफल-वि. फल लागलेलें (झाड ),यशस्वी. 
सफलता-स्त्री, यशस्विता, पूर्णता, यश. 
सफहा-पु. पान, विस्तार. (पान. 
सफा-वि. स्वच्छ, पवित्र, सपाट, गुलगुल्ठी त, 

सफाई-स्त्री. स्वच्छता, स्पष्टता, सरलता 
निर्दोषता, निर्णय. 

सफाई देना-बाजू मांडणें. 
सफाचट-वि. गुलगुलीत, स्वच्छ. 
सफाया-पु. पूर्ण सत्यानाश, कांहींच शिल्लक 

न॒राहणें. [फकीर. 
सफ़ी-वि. स्वच्छ, पवित्र, एक पारशी 
सफ़ीना-पु. कोर्टाचें समन््स, नोंदबही, होडी- 
सफ़ीर-पु. राजदूत.-स्त्री. पक्ष्यांचा करव, 

पक्ष्यांना बोलविण्याकरितां वाजविलेली 
सफ़्फ-पु. भुकटी, चूर्ण [शिटी. 
सफ़ेद-वि. पांढरें. [सभ्य मनुष्य: 
सफ़ेद पोश-पु. पांढरे कपडे वापरणारा, 
सफ़ेदा-पु. जस्ताचें चूर्ण, आंब्याचा एक 

प्रकार, खरबुजाचा एक प्रकार. 
सफ़ेदी-स्त्री. पांढरेपणा, घराला चुना छाव- 
सफेदी आना-म्हातारपण येणें.[ ष्यात्री क्रिया. 
सब-वि. सर्व, पूर्ण. 
सबक-पु. धडा, शिकवण. 
सबक पढ़ाना-धडा शिकविगें. [ पुढ़ें जाणें. 
सबकत स्त्री. एकाद्ा कामामध्यें दुसया च्या 
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सबका सब-वि. सब, पूछे. 
सबकुछ-वि. सर्व कांहीं. 
सबज-वि.. कच्चा, हिरवें, शुभ. 
संबजा-पु. सबजा, भांग, पाच (रत्न), 

काछ्सर पांढय्या रंगाचा घोडा. 
सबज्ञी-स्त्री. भाजी, पालेभाजी, भांग: 
सबद-पु. शब्द, ": 
सबनाना-क्रि. स. साबू लावणें. 
सबब-पु. कारण, हेतु, साधन. 
सबर-पु. संतोष. 
सबरा-वि. संपूर्ण. 
सबरी-स्त्री. पहार, शबरी.-वि. सर्व. 
सबलई-स्त्री. बत्ठ, , पराक्रम. 
सबहि-स. सर्वच. 
सबा-स्त्री. पूर्वेकडील वारा, सात 
सबात-पु. स्थिरता, दुढता. 
सबाद, स्वाद-पु. रुचि. 

. सबार-अ. शीघ्य, सकाछ, 
सबीर-स्त्री. रस्ता, उपाय, पाणपोई. 
सबू-पु. मातीची घागर. 
सबत-पु. प्रमाण--वि. श्ाबूत्त, पूर्ण 
सब्र-पु. संतोष, धैर्य, सहनशीलता:. 
सबूस-स्त्री, कोंडा. 
सबेर-रा-पु. सका. 
सब-अ. सर्व, सगे. 
सबोतर-अ. सर्वत्र. 
सब्जु-वि. हिरवें, ताजें. 
सब्णबाग दिखलाना-लोभ दाखविणें. 
सब्ज कदम-पु. पांठन्या पायाचा,अपशकुनी . 
सब्ज पोश-वि. हिरव्या स्गाचे कपडे 
सब्जा-पु. पाहा सबजा.' [ वापरणारा: 
सब्जी-स्त्री. वनस्पति, भाजीपाछा, भांग. 
सब्द-पु. छब्द. 



असब्बर न घूडेंढड » 
न 
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सब्बर-पु. पहार. 
सब्बरू-पु. कोश. [ 
सब्न-पु. संतोष, घैयं, सहनशीलता, धीर. 
(किसीका ) सब्र पड़ना-केलेल्या कष्टाचें 

फक मिह्कणें. 
सब्रका फल सीठा-घीराचा शेवद गोड. 
सभते का-स्त्री. सौभाग्यवती. 
सभय-वि. भयभीत. 
सभा-स्त्री. सभा, समाज- 
सभापति-पु. अध्यक्ष. 
सभी-वि. सगल्वेच. 
सभीत-वि. भ्यालेला, भयानें. 
सस्य-वि. सुधारलेला, सभासद. 
सभ्यता-स्त्री. शिष्टा चार, संस्कृति, सभ्य- 
समंजसं-वि. उचित, न्यायी. [पणा. 
समंत-पु. सीमा, मर्यादा.-वि. पूर्ण. 
समंद-पु. घोडा. 
समंदर, समुद्र-पु. समुद्र. 

सम्-पु. विष.--वि. संगीतांतील सम, समान, 
स्व, सपाट, सम (संख्या ).. 

ससअ-पु. कान. डिकें उठबिणें. 
समअखराज्ञी-स्त्री. ब्यर्थ गोष्टी बोलून 
समझ-स्त्री. समज, वुद्धि. 
सजझदार-वि. समजूतदार, बुद्धिमान- 
समझता-क्रि. अ. समजून धेणें, समजणें. 
समझाना-क्रि. स. समजाविपणें. 
समझावा-पु. शिकवण, उपदेश. 
समझौता-पु. समजूत, करार, सलोखा. 
समतल्रू-वि. सपाट. 
समता-स्त्री. बरोबरी. 
सम्तुल-वि. समतोल, समान. 
समथरू-वि. सपाट. 
समदन-स्त्री. भेट, उपहार. 

समदना-क्रि. अ. प्रेमानें भेटणें. . 
समदरसी-पु. सर्वाता सारख्या दुष्टीनें 
समधिन-स्त्री. विहीण.  [पाहाणारा- 
समधियान-ना-पु. व्याह्थानें घर.. 
समधी-पु. व्याही. 
समधोौरा-पु. सीमांत पूजन: 
समन-पु. शमन, सरकारी आमंत्रण,समन्स- 
समझ-पु. फडद्या निवडुग- 
समय-पु. वेत्ठ, संधि. लिढाई. 
समर-पु. परिणाम, लाभ, धन, संतान, 
समरथ-त्य-वि. बलवान. [ पार्विबा देणें. 
समर्थन-पु. विवेचन, एकायाच्या मतारा 
समर्पक-वि. समर्पण करणारा. 
समर्पेण-पु. दान देणें,आदरानें अर्पेण करणें. 
समर रस-पु. वीररस, लढाईचें सुख. 
समवाय-पु. समधर्मी, समूह. 
समवेदना-स्त्री. सहानुभूति. 
समसर-स्त्री. बरोबरी. 
समस्त-सवे. सगद्ठे. 
समसाम-स्त्री. बरोबरी.- 
समस्या-स्त्री. कठिण विषय, प्रश्न. 
समस्यापूति-दिलेल्या पदाच्या एका चर- 

णावरून इतर तीन चरण सांगण्याचा 
प्रश्न सोडविणें. 

समो-पु. समय. [ संवत्सर, 
समा-पु. तांदुल विशेष, आकाश, वर्ष, 
समा बोधना-उत्तम प्रकारें गाणें, रंग 
समाअत-स्त्री. सुनावणी- आणपणें. 
समाई-स्त्री. समावेश .-वि. ऐकीव- 
समागत-वि. आलेला. 
समागम-पु. आगमन, भेट, मैथुन. 
समाचार-पु. बातमी. 
समाचार पत्र-पु. वतंमानपत्र. 
समाज-पु. समुदाय, संस्था, सभा. 
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सम्ताजी-पु. गाणारणींचा साथीदार, आम- 
समाजी सभासद. 'नाहींसा करणें 

ससाधान-पु. समाधि, निराकरण, विरोध 
सम्ताधि-स्त्री. समर्थन, अंगीकार, ध्यान, 

प्रतिज्ञा, झोंप, प्रेत गाडलेली जागा, 
समाधान, एक अर्थालंकार. 

समान-वि. बरोबर, तुल्य. 
समानता-स्त्री. बरोबरी. 
समााना-क्रि. अ. सामावणें, आंत शिरणें. 
समारोह-पु. समारंभ, उत्सव. 
समाली-स्त्री. पुष्प गुच्छ. 
समाल-पु. नि्गुडीचें झाड. 
समालोचक-पु. टीकाकर. 
समालोचन-पु. परीक्षण, गुणदोष विवेचन. 
समालोचना-स्त्री. परीक्षण. 
समावी-वि. आकाशात्ें, देवी. 
समावेश-पु. एकाजागीं राहणें, एक पदार्थ 

दुसचया पदार्थात असण्ें. 
समाशोधन-पु. क्लिअरिंग (हाऊस). 
समाष-वि. क्रोधयुक्त, रागावलेला. 
समास-पु. संक्षेप, समर्थन, संग्रह, व्याक- 

रणांतील समास. 
समिति-स्त्री. समाज, सभा, एकादआा 

विशिष्ट कार्याकरितां नेमलेली कमिटी. 
समिध-पु. अग्नि. 
समीक्षा-स्त्री. परीक्षण, प्रयत्न, टीका, 
सम्रीचीन-वि. यथार्थ, उचित्त. ब[बृद्धि. 
समीष-वि. जवल्. * 

समीर-पु. वारा, प्राणवायु. 
समीहा-स्त्री. इच्छा, पूर्ण इच्छा. 
समुचित-वि. योग्य, हवा तसा. 
समुझ-स्त्री. पाहा समझ *, 
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समसुझना-क्रि. स. समजणें, विचार करणें. 
समुझनी-स्त्री. विचार, समज. 
समुझावसा-कि. स. समजाविणें, जाणणें. 
समुद्र-पु. समुद्र, एकाद्या विषयाचा किया 

गुणाचा आगर. 
सभुवाई-पु. झुंड, समुदाय, ढीग. 
समुदाय-पु. समाज, जमाव- 
समन्नति-स्त्री. उन्नति, मोठेपणा, उच्चता 
समल्लास-पु. आनंद, ग्रंथाचे प्रकरण 
समुहा-वि. समोरचें.-अ. समोर.. 

'मुहाना-क्रि. अ. समोर येणें 
समुह-अ. पुढें 
समूच-चा-वि. संपूर्ण, सर्वच्या सर्वे. 
समूस-स्त्री. उष्ण हवेची तिरीप. 
सम्र-पु. कोल्ट्याच्या जातीचा एक प्राणी. 

समूल-बि. मुतछापासूनचा, कारणासहित. 
समह-पु. रास, समुदाय. [-अ. मुक्ापासुन .. 
समेट-पु. सलोखा, एकीकरण, 
समेटना-क्रि. स. गोछा करणें, आपत्यावर 
समेत-वि. संयुक्त.--अ. सहित. ओढ़न घेणें. 
समोना-क्रि. स. भिसछणें. 
समो-पु. समय- 
समोरिया-वि. समवयस्क. 
सम्पक्ति-स्त्री, धन, संपत्ति. 
सम्प्रदाय-पु. गुरुमंत्र, एकाया विशेष 

धर्मासंबंधीचें मत, एकादा मताच्या' 
अनुयायांची मंडी, रीत- 

सम्पूर्ण-वि. सगढ्ठे,खूप भरलेले,समा प्त--पु. 
साती स्वर छामणारा राग. | 

सम्बन्ध-पु. एकत्र बांघणें, संबंध, नहतें, 
संयोग, विवाह, व्याकरणांतीलू कारक; 
संबंध. 



सम्बोधन 

सध्योधन-पु. जागविणें, हांक मारणें, सम- 
जाविणें, संबोधन कारक,बजा वृन सांगणें. 

सम्भान-पु. सन््मान. 
सस्सीलित-वि. मिश्रित. 
सम्मुख-अ. समोर. 
सम्मेलन-पु. सभा, जमाव, संगम. 

सब-वि. शंभर.-पु. छाया, चीज: 

सयन-पु. शयन, शब्या- 

सयराना-क्रि. स. वाढणें, पसरणें, लांबणें. 

सयानपत-स्त्री. शहाणपण. 

सयानपन-ना-पु. शहाणपण. 

सथाना-वि. शहाणा, चतुर, चलाख, वयांत 

आलेला. [पटु, पंचाक्षरी. 

संयानी-वि. वयांत आलेली, वयोवुद्ध, 

सर-पु. डोकें, तलाव, बाण, सरदार, 
चेता, शक्ति, आरंभ.-स्त्री. चिता.- 

वि. जिकलेला, दमन केलेला. 

सरअंजाम-पु. सरंजाम, सामग्री. 

सरंकंडा-पु. एक वनस्पति, सनकाडी. 

सरक-स्त्री. सरकणें, दारूची नशा. 

सरकना-क्रि. अ. सरकणें, टाकर्णे, काम 

सरकश-वि. उद्धट, विरोधी. [चालणें. 

सरका-पु. चोरी. संस्था. 
सरकार-स्त्री. शासनकर्ता, मालक, राज्य- 

सरकारी काऱज-पु. सरकारी कागद, नोट. 

सरकोबी-स्त्री. दमन, शिक्षा. 
सरखत-पु. भाडेचिट्ठी, सान्याची पावती, 
“'आज्ञापत्र, कर्जखत. 

सरग-स्त्री: स्वर्ग, अध्याय. 
सरगना-पु. नेता- 
सरगस-पु. संगीताते सप्त स्वर, 
स्रगरदा-विः हैराण, ओवाहलेला- 

सरनविश्त 

सरगरम, सरगर्म-वि. उत्साही, चलाख, 

तेजस्वी आवेशपूर्ण 

सरगइता-वि. दुर्दशा झालेला, विकलू. 

सरगुजद्त-स्त्री. येऊन ठेपलेला प्रसंग, 

सरगन-वि. सगुण. [वर्णन, जीवनचरित्र. 
सरगीशी-स्त्री. चुगली, निदा- 

सरघा-स्त्री. मधमाणशी- 

सरचइमा-पु. नंदीचा उगम, झरा- 
सरजद-वि. प्रगट, जाहीर. 

सरजना-क्रि. स. रचणें, बनविणें, उत्पन्न 

करणें, सृष्टि करणें. 

सरजमीन-स्त्री. देश, जमीन. 

सरजा-पु. सिह, श्रेष्ठ व्यक्ति. 

सरजीव-वि. सजीव. [ललित . 

सरजीवन-वि. सुपीक, जगविणारा, प्रफु- 

सरजू-यू-स्त्री. शरयू- द्ष्ट, 

सरजोर-वि. शिरजोर, बलवान, विरोधी, 

सरजोरी-स्त्री. शिरजोरपणा- 
सरताज-पु. सर्वश्रेष्ठ. [फोड. 

सरतान-पु. खेकडा,कर्क रास, एक प्रकारचा 
सरद-वि. थंड.-स्त्री. शरद ऋतु. 

सरदई-वि. हिरवा व पिवक्का रंग असलेले, 

सरदर-अ. एका टोकानें, एकदम मिल्कून, 
सरवरद-पु. मस्तकशूल्ल: 
सरदा-पु. खरबूज. 
'सरवार-पु. मुख्य व्यक्ति, अमीर. 

'सरदार सभा-स्त्री. हाऊस ऑफ लॉस. 
'सरधन-वि. श्रीमंत. 

'सरघर-पु. बाणांचा भाता. . 

'सरधा-स्त्री. श्रद्धा, 
'सरन-स्त्री. शरण, रक्षण. 
'सरनदी (द्वी)प-पु. सिलोन. 
'सरनविह्त-स्त्री. नशीब..' 



सरना 

सरना-जि. अ. सरकणें, हलूणें, काम 
सरनागत-वि. शरणाग्रत. [चालणें, करणें. 
सरनाभ-वि. प्रसिद्ध. 
सरनासा-पु. शीर्षक, पत्रावरील पत्ता: 
सरनी-स्त्री. रस्ता, सरणी. 
सरप, सर्प-पु. सपे. 
सरपट-अ. भरवांव. 

सरपत-पु. छप्परावर घालण्याचें एक 
सरपरस्त-पु. संरक्षक. 
सरपा-पु. साप- विादून- 
सरपि, सपिस-यु. तूप.-अ. चालून, सरून, 
सरपोहश-पु. झांकण. 
सरफराज-वि. प्रतिष्ठित, वेश्या. 
सरफराना-क्ति. अ. घाबरणें. 
सरफरोश-वि. स्वत:चें बलिदान करणारा* 
सरफ्रोशी-स्त्री. स्वत:वें बलिदान 
सरफ़ा-पु. खर्चे, मितव्यय, वृद्धि 
तरफें (फो )का-पु. उन्हाढीवें झाड 
सरबंध-धी-पु. धनु्धेर. 
सरब-वि. सवे. 
सरबदा-अ. सबंदा, नेहमीं. 
सरब बियापी-वि. सर्वेव्यापी, 
सरबर-पु. तलाव, बरोबरी. मुख्य. 
सरबराहकार-पु. व्यवस्थापक, मजुरांचा 

सरबराही-स्त्री. व्यवस्था: 
सरवरी-अ. सर्वेत्र.-स्त्री. समता, बरोबरी, 
सरबस-पु. सर्वस्व. [उल्ठ उत्तर, 
सरबस्ता-वि. लपलेलें, गुप्त, 
सरबाज-वि. वीर. 
सरबुलंद--वि. प्रतिष्ठित, लशीबवान- 

सरभंग-पु. एक प्राचीन महर्षि (वनवासांत 
असताना रामचंद्र बांच्या दर्शोनाछा 

सरभ-पु. पतंग (दिव्याचा ). [गेले होते). 
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[ प्रकारचें मवत.. 

सरसराहुड' 

सरमस-स्त्री. लाज. 

सरमसस््त-वि. मस्त, उन्मत्त. * [शीतकाह्ठ 
सरमा-स्त्री. देवांची एक श्रसिद्ध कुच्री, 
सरमाई-स्त्री. हिवाल्यांत वापरावयाचे 

कपडे .-वि. हिंवाल्द्यासंबंधीं. 
सरमाया-पु. संपत्ति, कारण, भांडवर्ू- 
सरमाया (ए) दार-पु. जमीनदार, इनाम- 

दार, भांडवलदार. [धांव जाणें 
सरराना-क्रि. अ. सोसाटबानें वाहणें, भर- 
सरल-वि. सोपें, सहज, निष्कपट.-पु. 
सरव-पु. मद्यपात्र, वाटी, दिवा. [दिवदार- 
सरवत-स्त्री. वैभव 
सरवन-पु. कान, श्रवण, नक्षत्र, श्रावण 
सरवर-पु. सरोवर 
सरवरि-स्त्री. बरोबरी, तुलना. स्त्री. 
सरवरी-स्त्री. ममता, रात्र, संध्याकाछ, 
सरवरे कायनात-पु.पृथ्वींतील मुख्य पुढा री. 

महमंद पैगंबराची एक पदवी 
सरवा-पु. झारी, सुरई 
सरवाक-पु. पेला, वाटी, दिवा 
सरवान-पु. डेरा, तंबू. भिरलेला: 
सरशार-वि. नशेंत चूर, मदमस्त, पूर्ण 
सरस-वि. रसयूक्त, ओला, ताजा, सुंदर, 

गोड, भावपूर्ण, उत्तम, रसिक 
सरसई-स्त्री. सरस्वती, शरयू नदी, रसि- 

कता, ताजेपणा, फल्छांचा अंकुर. 
सरसठ-वि. सदुसष्ठ 
सरसना-क्रि. अ. ट्वट्वीत होणें, शोभणें 

रसभरित होणें, भावनेची ऊमि उठगें. 
सरसब्ज-वि. हिरवल्. 
सरसराना-कि. अ. हवा खेलणें, सरपटणें. 
सरसराहट-स्त्री. सछसतछ, खाज, वारा 

बाहण्याचा आवाज- 



सरपसरी 

संरसरी-अ. सरसर, झटपट, सामान्य- 

सरसरी सिभाह-विहंगम दृष्टि. रितीनें. 

सरसाई-सुजी . शोभा, विपुलता, सरसपणा- 

सरसाना-कि. स. सरसावणें, टवटवीत 

करणें, रसपूर्ण करणें, भावोद्दीपन करणें. 
«कि, अ. शोभणें. 

सरसाम-पु. सन्निषात (ज्वर). 

सरसार-वि. मग्न, नशेंत चूर. 
सरसावना-क्रि. स. पाहा 'सरसाना 

सरसिज-पु. कमछ, तलावांत होणारें. 

सरसी-स्त्री. तलाव, तटें. 

सरसेटना-क्रि. स. रागानें बोलणें. 

सरसों-स्त्री. मोहरी. 
सरह-पु. पतंग (दिव्याचा ), टोल. 

सरहज-स्त्री. मेहुण्पाची बायको. 
सरहूदी-स्त्री. मुगूसवेल. 
सरहद-स्त्री. हद, सीमा. 
सरहरा-वि- सरव्ठ, उंच. 

सरा-स्त्री. चिता, घर्मशाल्वा.-वि. नासकें. 

सराइंध-स्त्री. दुर्गधी. 
सराई-स्त्री . काडी, सकूई, दिवा. 
सराग-पु. सकई. 
सराध-पु. श्राद्ध. 
सराघ पाख-पु. पितृपक्ष. [करविणें. 
सराना-क्रि. स. संपादणें, पूर्ण करणें, 
सराप, आप-पु. शाप, शिवी. 

सराषना-क़रि. स. शाष देणें, शिवी देणें. 
सरापा-अ. डोक्यापासून पायापय॑त,पूर्णपणें. 

-पु. एकाद्याचें नखशिखांत वर्णन अस- 
लेली कविता. 

सराफ-पु. सोन््याचांदीचा व्यापारी. 
सराफ़ा-पु. सराफी, सराफबाजार, बँक. 
सराब-पु. मृगजढछू, कपट.-स्त्री. दारू. 

सरिहय 

सराबखोरी-दा रूबाजी. 

सराबोर-वि. पूर्णपर्णे भिजलेलें. 
सराय-स्त्री. धर्मेशात्वा. 

सरायत-स्त्री. प्रवेश, प्रभाव: 
सराब-पु. दारूचा पेला, प्याला, दिवा- 
सराबग-गी-पु. श्रावक, जैन. 
सराबन-पु. कुलछव, भूमि सपटा करण्याचे 

सराबना-क्रि. स. सडविणें.[काम व हत्यार- 

सरास-पु. भुस्सा- 

सरासन-पु. धनुष्य. 

सरासर-अ. एका टोकापासून दुसन्या 
टोकाप्यत, पूर्णपणे, प्रत्यक्ष. 

सरासरी-स्त्री. सोंपेपणा, शीक्रता,आा धारण 
अंदाज.--अ. गडबडीमध्यें, साधारणपणें. 

स(श)रासुर-पु. बाणासुर राक्षस. 
सराह-स्त्री. प्रशंसा. 

सराहत-स्त्री. टीका, स्पष्टपणा, विशुद्धता 
सराहन-स्त्री. स्तुति, स्तवन. 
सराहना-स्त्री. स्तुति.--क्रि.स. प्रशंसा करणें. 
(भाग्यको ) सराहना-आनंद मानपणें. 
सराहनीय-वि. स्तुत्य, चांगलें. 

तरि-स्त्री. नदी, समानता.-वि. सारखें. 
सरित-ता-स्त्री. नदी, प्रवाह: 

सरिया-स्त्री. सक्ई. 
सरियाना-क्रि. स. ऋ्रमानें ठेवणें, मारणें- 
सरिवन-स्त्री. शालपर्ण नांवाचें झाड- 
सरिवर-स्त्री. बरोबरी. 
सरिवरि-स्त्री. समता. 

सरिश्त-स्त्री. स्वभाव, गण.-वि. मिश्रित्त- 
सरिश्ता-पु. कचेरी, कार्यालयाचा विभाग, 

नोकर चाकर संबंध, मिल्लफ. 
सरिश्तेदार-पु. एकाद्या भागाचा मुख्य 
सरिहन-अ.समक्ष. [अधिका री,शिरस्तेदार , 
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सरीक्ष-वि. उतावक्का.-पु. एक प्रकारची सर्देभिजाज-वि. निरत्साही, शुष्क, कठोर 

सरीक-पि. भागीदार. [ छंदोबद्ध रचना 

सरीकता-स्त्री. हिस्सा, बांटा- 
सरीखा-बवि. सारखा. 
सरीन-पु. खत्री जात. 
सरीफ-वि. सज्जन 
झरीफा-पु. सीताफत 
सरीर-पु. शरीर 
सरीह-बि. स्पष्ट 
सरीहन्-अ. सडेतोड, उचड. 
सरुज-वि. रोगी. 
सरुष-वि. क्रोधयुक्त. 
सरुहाना-क्रि. स. रोमांचित करणें 
सरूर-पु. आनंद, किचितशी आलेली धुंदी 
सरेखना-क्रि. अ. पाहा सहेजना 
सरेखा-वि. समजदार, शहाणा 
सरेदस्त-अ. आतां, यावेद्ीं. 
सरेतौ-अ. सुरवातीपासून. [ रष्त्यावर. 
सरेबाजार-अ. लोकांसमोर, सर्वासमोर, 
सरेरह-पु. मोठा रस्ता.-अ. रस्त्यावर: 
सरो-पु. सुरुचें झाड. सिंबंध: 
सरोकार-पु. संबंध, परस्पर व्यवहाराता 
सरोज-पु. कमत्ठ. 
सरोजना-क़ि. स. मिह्विणें. 
सरोधा-पु. होरा- 
सरोसुह-पु. कमत्त- 
सरोवर-पु. मोठा तलाब. 
सरोसामान-पु. सामग्री. 
सरोही-स्त्री. सिरोहीची तलवार. 

सरोता-पु. अडकिता 
सर्गना-पु. सरदार, नेता 
स्जन-पु. उत्पत्ति, रचना, त्याग. 
धर्द-वि. आल्वशी,यंड,मंद,निर्वीये. 

हृदयी 
सर्दी-स्त्री. थंडपणा, सर्दी (रोग ),हिकाल्ा' 
सर्प-पु.साप,एक स्लेच्छ जात, सरपटण्याची 
सर्फ-पु. व्याकरण, अपव्यथ. . [क्रिया- 
सर्फ़-पु. खर्च, मितव्यय, वृद्धि 
स्बेस-पु. सर्वेस्व 
सम, शर्म-स्त्री. लाज, 
सर्राफ-पु. सराफ. 
सर्राफ़ा-पु. सराफ बाजार. 
सर्ब-वि. सर्वे-पु. श्ैंकर, विष्णु, पारा: 
सर्वकाम-पु. सर्व इच्छा असणारा, इच्छा 
सर्व ग्रास-पु. खग्नास. [पूर्ण करणारा, झंकर 

सर्व जनीन-वि. सार्वजनिक 
सर्वत्र-अ. सर्व जागीं 
सर्वतोभाव-अ. चांगल्याप्रकारें, बरोबर. 
सर्वधा-अ. अग॒दीं, सर्व प्रकारें, सर्व तच्हेचें, 

सर्व. दिव, बुद्ध, शंकर. 
सर्बश्-वि. से कांहीं जाणणारा-पु. ईश्वर, 
सर्बरी-पु. रात्र. 
सर्व॑स्व-पु. सार, सर्व मालमत्ता- 
सर्वस -पु. स्स्व 

सर्वसम्पद-पु. क्ॉमनवेल्थ,. [असछेला 
सर्बाधिकारी-पु. हुकुपशहा, सवे अधिकार 
सर्षप-पु. मोहरी ,मोहरी इतकें प्रमाण किया 

सलकी-स्त्री. कमछाचा देंठ.._ विजन. 
सलग-पु. नवलरूकोरू, (आराम. 
सलतनत-स्त्री. राज्य, सा म्राज्य, व्यवस्था, 
सलना-क्रि. अ. छिद्र. पाडणें, छिद्रांत 

अडकविएणें जोक 
सलफ-वि. गत, व्यतीत्त.-पु. जुन्याकांकछने 
सरूब-वि. नाश 
सलभ-पु. पतंग (विव्याया ). 
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सलमा-पु. सोन्याचांदीची तार. 
सलबट-स्त्री. सुरकुती. [पाणी मुरणें. 
सख्सलाना-क्रि. अ. घामानें डबडबणें, 
सलहज-त्री, मेहुण्याची बायको. 
सछा-स्त्री. आमंत्रण. 
सलाई-स्त्री. घातूची बारीक सत्ई. 
सलाई फ़ेरन-सककई गरम करून डोले 

फोडण्याकरितां डोछचांत घालणें. 
सलाख-स्त्री. सकई. [लोणपचें. 
सलाव-पु. कांदे,मुल्ठे इत्यादिकांच्या पानांचें 
सलाबत-स्त्री, दृढता, भय. 

सलाम-पु. वंदन. _न जाणें. 
(दूरसे) सलाम करना-वाईट गोष्टीजवल 
सलाम बोलना-हजर होणें. [सलाम करणें. 
सलाम देना-बोलावण्याची सूचना देणें, 
सलाम अलेकुम-स्त्री. सलाम. 
सलामत-वि. सुरक्षित, कायम, जिवंत व 

निरोगी.--अ. ठीक- [मितव्यय. 
सलामतरबी-स्त्री. मध्यम मार्गनें बागणें, 
सलासती-स्त्री. रक्षण, बचाव,निरोगीपणा, 

कुशल, क्षेम, अस्तित्व, 
सलामसी-स्त्री. नमस्कार करण्याची किया, 

सेनिकांची सलामी. 
सलामी उततरना या दागना-स्वागताथे 

तोफांची किंवा बंदुकांची सलामी देणें. 
सलाह-स्त्री. सदाचार, सलल्ला, इच्छा. 
सलाहकार-पु. सलल्ला देणारा, नीतिपूर्वक 
सलि-स्त्री. चिता. [आचरण करणारा. 
सलिल-पु. पाणी. 
सलीका-पु. रीत, कुशलता, सभ्यता, वर्तन. 
सलीकामंद-वि. वाकबगार, तज्न, सभ्य, 
सलीता-पु. फार जाड सुती कापड. [हुन्नरी. 
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सलीब-स्त्री. सूछ, स्थिस्ताचा कॉस. - 

सलीम-वि. योग्य, ठीक, निरोगी, शुद्ध 
हृदय, शांत, गंभीर. बिद्धिमान- 

सलीमृत्तबा-वि. कोमल मनाचा, गंभीर, 
सलीस-वि. सुगम, सरव्ठ व वावप्रचारयुक्त 

(भाषा ) - सिंबंध. 

सलूक-पु. सरब्ठमार्ग, रीतभात, भलाई, 
सलका-पु. गारोडी, पोलकें, बंडी. 
सलना-वि. तिखठमिठाचें, स्वादिष्ट. 
सलूनी-स्त्री. राखी पौणिमा. 
सलप-वि. स्वल्प, थोडें. 
सलेला-वि. शेबाछ॒लेली (जागा ),निसरडी. 
सलोक, इलोक-वि. लोकासह,यश, इलोक. 

सलोतर-पु. पशुरोगाबरी चिकित्सा. 
सलोतरी-पु. पशु वेच्य. 
सलोना-वि. खारट, सुंदर. 
सलोने-वि. मजेदार, सुंदर, चमचमित. 
सलौनो-पु. श्रावणी, राखी पौणिमा. 
सल्ख-स्त्री. शुक्ल पक्षाची द्वितीया, कालडी 

ओढून काढण्याची क्रिया. 
सल्लभ-पु. टोछ, पतंग (कीटक). 
सल्लम-स्त्री. खादी, 

सब, शब-पु. प्रेत. 
संवत, सबति-स्त्री. सबत. 
सवन-पु. प्रसव, यज्ञस्नान, यज्ञ,चंद्र, अग्नि. 
सवरो, शबरी-स्त्री. एक भिल्लीण. 
सवोग-पु. स्ोंग, नक्कल. 
सवा-वि. सब्वा. 
सवाई-वि. जयपूरच्या महाराजांची एक 

पदवी.-स्त्री. कर्जाच्या एक चतुर्थाश 
व्याज देण्याचा कर्जाचा एक प्रकार-- 
वि. सब्बा. 



सवाद:;स्वाद 
जन ण् ण् श ज्कक 

सवाद, स्वाद-पु. स्वाद. 
सवादिक-वि. स्वादिष्ट, 
सबवानह-पु. घटना. “सानहा थे अ. व. 

सवानह उन्नीदजीवन चरित्र. 

सवाब-पु. पुण्य, चांगुलपणा. 
सवाया-पु. सव्वा, सवायकी. 

सवार-पु. सवार, घोडेस्वार (सैनिक)-- 

वि. एकाद्या वस्तूवर चढलेला. 

सवारौ-स्त्री. वाहन, मिरवणूक, सवार. 

सवारी गोौठना-प्रभाव पाडणें,स्वा री भरणें. 

सवाल-पु. प्रश्व,मागणी,प्रार्थना, गणिताचा 

सवाल जबाब-पु. वादविवाद,हुज्जत.[ प्रश्न. 

सवाल लगाना-प्रश्न सोडविणें. 

स्वाली-वि. मागणी करणारा- 

सबिनय अवज्ञा-स्त्री. सविनय कायदेभंग. 

सबेरा-पु. सकाछ.. [पाढा, एक छंद. 
स्वेया-पु. सवाशेरावें वजन, सवायकीचा 
सस-पु. चंद्र, उभें पीक. 
सस्ंक-वि. हंकित, भयानक. 
ससक-पु. ससा. 
ससकना-क़ि. अ. स्फुंदणं.  [पु. चंद्र. 
ससधर, ससहर, ससांक, ससि, ससिहर- 
ससुर-पु. सासरा. [सासर. 

ससुरा-पु. सासरा, एक प्रकारची शिवी, 
ससुराल-पु. सासर, [वस्तु, साधारण. 
सस्ता-वि. स्वस्त, भाव कमी झालेली 
सस्ती-स्त्री. स्वस्ताई. [श्रमांत काम होणें. 
सस्ते छूटना या निबटना-धोडयाशा परि- 
सस्त्र, हास्त्र-पु. शस्त्र, हत्यार, पोलाद, 
ससस््श्रीक-वि, स्त्रीसहित, [लोंखंड. 

सस्य, दास्थ-पु. धान्य, फकछ, गुण, तृर्ण.- 

वि. स्तुत्य, उत्तम. न्; 

सह-अ. तुल्य, सोसून, एकेकाछीं, बरोबर, 
सहित.-वि. हजर, सहनशील, समर, 
योग्य.-पु. मार्गशीर्ष, नख, सामर्थ्य- 

सहका-पु. फूस. [ पदार्थ, मदतनीस- 
सहकार-पु. सहकारये, आंबा, सुगंधित 
सहकापर (रि)ता-स्त्री. सहायता. 
सहकारी-पु. सहयोगी, मदतनीस, 
सहगवन, सहगौन-पु. सहगमन,सती जाणें. 
सहगामिनी-स्त्री. सती जाणारी स्थी, 

पत्नी, सहचरी. मित्र. 

सहचर-पु. बरोबर चाछूणारा, नोकर, 
सहज-पु. सख्खा भाऊ, स्वभाव>-वि. 

स्वाभाविक, साधारण, सोपें, बरोबर 
सहजन-पु. शेवगा... [उत्पन्न होणारा- 
सहजिया-पु. वैष्णव संप्रदायाचा अनुयायी. 
सहज-अ. अनायासें. । 
सहत-पु. मध.-क्रि. सहन करतों. 
सहतरा-पु. पित्तपापडी. 
सहताना-क्रि. अ. विश्वांति धेणें. 

सहतूत-पु: तुृतीचें झाड व फल. 
सहदानी-स्त्री. चिन्ह, खूण. 

सहदेई-स्त्री. चिकणीचें झाड. 
सहन-पु. सोसण्याची क्रिया, क्षमा, आंगण, 

सुंदर रेशमी कापड. न 
सहना-क्रि. स. सहन करणें,परिणाम भोगेणें, 
सहनाई-स्त्री. सनई. [ओझें सहन करंणें. 
सहनायन-स्त्री. सनई वाजविणारी स्त्री. 
सहनीय-वि. सहन करण्याजोगें. 
सहभोज-पु. सहभोजन. 
सहभोजी-पु. सहमोजन करणारा. 
सहेम-पु. भय, संकोच. 
सहसना-क्रि. अ. भिणें. 
सहयोग-पु. सहकायें, सोबत, मदत॑. 



कहबोगी-वि. सहकारी, समकालीन. 
सहर-पु. सकाकू, जादू, शहर.-अ. मंद- 
सहरखेज-वि. बोर. [गतीनें. 
सहर गही-स्त्री. निर्जछी ब्रताच्या आधीचें 
सहरा-पु. मैदान, जंगल. [पहाटेचें भोजन. 
सहराती-वि. नागरिक. 
सहराना-क्रि. स. थोपटएणें, गोंजारणें.- 

.. क्रि, अ. भीतीनें कांपणें. 
सहरावनि-स्त्री. गुदगुली. 
सहरी-स्त्री. मासा, निजंल्ी ब्रताच्या 

आधींचें पहाटेचें भोजन. 
सहरोष-अ. रागानें. 
सहल-वि. सोपें. 
सहछाना-क्रि. स. गोंजारणें, चोकणें, 

* शुदगुल्या करणें.-क्रि. अ. खाजविणें. 
सहवासिनी-वि. बरोबर राहणारी, पत्नी. 
सहवासी-वि. बरोबर राहणारा, पति. 
सहवेस्या-वि. सहनशील. 

' सहस, सहस्न-वि. हजार. 
सहसगो-पु. सूरयय. 
सहस नयन-पु. इंद्र. 
सहस बाहु-पु. शंकर, हैहय राजा. 
सहस सीस-पु. विष्णु, शेष नाग. 
सहसा-अ. एकाएकीं 
सहसाखी-पु. इंद्र.-अ. साक्षीसहित 
सहसानन-पु. शेष 
सहाइ-ई-पु. मदतगार.-स्त्री. मदत. 
सहाउ-पु. मदत.- 
सहानुभूति-स्त्री. दुसयाबहरूचा कब्ठवछ्ा, 
सहाबा-पु. मित्र, महस्मदाचा मित्र 
सहाय-पु. मदत, मित्र, सोबती, सेवक, 

चकवाक 

बट पुरे 

[ सहानुभूति. , 

सहोवर 

सहायक-वि. मदत करणारा, मोठबा च- 
दीला मिलछणारी लहान नदी 

सहायता-स्त्री. मदत 
सहार-पु. सहनशीलता. ... _ [िह॒फें 
सहारना-क्रि., स. सहनः/करणें, भार 
सहारा-पु. मदत, आश्रय, भरंवसा 
सहालग-पु. रूम्न सराई 
सहाबना-क्रिं. स. सहन करविणें 
सहावल-पु. ओढंबा, पाटबंधारा 
सहिजन-पु. शेवगा.[ खात्यांतील अधिका री. 
सहिजानो-स्त्री. ओल्ख, चिन्ह 
सहित-अ. बरोबर. 

सहिथी-स्त्री. बरछी 
सहिदान-पु. चिन्ह, साक्षी 
सहिदानी-स्त्री. चिन्ह, साक्षी 
सहिय-या-पु. साहायक, आश्रय, भरंबसा. 
सही-वि. खरें, प्रामाणिक, शुद्ध, हस्ताक्षर. 
(न) सही-नसेना का. 

- (यही) सही-एवढें तर एबढें. 
सही भरना-कबूल करणें. [ स्थितींत. 
सही सलामत-जसाच्या तसा, शाबूत 
सही साल्मि-वि. बरोबर, पूर्ण. 
सहुँ-अ. समोर, कडे. 
सहूलत-स्त्री. सवलत, मर्यादा. 
सहूलियत-स्त्री. सबलूत, मर्यादा. 
सहेजना-क़रि. स. संभाछणें, सांगून सवरून 

स्वांधीन करणें. 
सहेजवाना-क्ि. स. संभाव्ठविणें. 
सहेली-स्त्री. मेत्रीण, दासी. . जिगा. 
सहेत-पु.प्रेमी जनांची भेटण्याची निश्चित 
सहेया-वि. सहन करणारा. 
सहो-पु. चूक, भूलचूक. ... 
सहोवदर-पु. सख्खी भांवडें.--वि. सख्खा 



सहीरी 
सहौठी-स्त्री. द्वार, उंबरठा. 
सहधय-पु. सह्धाद्वि.-बि. सहन करप्याजोगें- 
साई, साइयो-पु. स्वामी, प्रभु, फकीर, पति- 
सोउभी-स्त्री. गाडीतत्ल. 
सोक-स्त्री. शंका, भय, दमा. 
सोकड़ा-पु. पायांतील एक दागिना (तोडे). 
सोकर-स्त्री. सांखछी .-पु. संकट.-वि. संकुचित, 
सोकरा-पु. कष्ट.-वि. संकुचित. [ दुःखमय- 
सोग-स्त्री, एक प्रकारत्ती बरची, भाला. 
सोगौ-स्त्री. बरची.-पु. सोंगाड्या. 
सोघर-पु. पहिल्या नवच्याचा मुलगा. 
सोघरच-पु. सत्य, यथार्थ, योग्य. 
सोच-वि. सत्य, ठीक. 
सोचला-वि. सत्यवादी- 
सोचा-पु. साचा, नमूना, कपड्यावर फुलें 

छापष्याचा लाकडी साचा- 
सोचेसें ढला होना-सर्वांग सु दर असणें. 
सोची-पु. एक प्रकारचें थंड पेय, पोथी च्या 

आकाराची छपाई.-वि. सत्य. 
सोझ-स्त्री. संध्याकाल. 
सोझा-पु. संध्याकाछ. [फुलांचा गालिचा- 
सोझी-स्त्री. श्रावणांत देवासमोर का ढलेला 
सोट--सत्री. छडी, चाबूक, व्ठ. 
सोटना-क्रि. स. चिकटविणें, जोडणें, 
सोटा-पु. चाबृक, ऊस. [मिसक्रणें, 
सोदिया-पु. दौंडीवाला. 
सोटी-स्त्री. लहान चाबूक, गांठी भेटी, 
सोठ-पु. ऊस, पायांतीर दागिना. [सूड. 
साठ गोठ-स्त्री. भेट, मेलमिलाफ. 
सेोठमा-क्रि. स. अडकून राहणें, गुप्त 
सोठी-स्त्री. संपत्ति, भांडवल. [संबंध ठेवण्ें. 
सोडइ--पु. सांड, पोछ॒.-वि. उडाणटप्पू, 
सेंडनी-स्त्री. उंटीण, सांडणी. [संश्षक्त. 
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सोडा-पु. एक जंगली प्राणी. [ सवार. 

सोडिया-पु. वेगानें चालणारा उंट, सांडणी - 

सॉढ-पु. पोछ- [ संतुष्ट 
सांत-वि. ज्याचा अंत होतो तें, स्थिर, 

सोति-स्त्री. शांति--अ. एऐवजीं, साठीं. 
साोध-पु. लक्ष, वेध. [पूर्ण करणें,,जोडणें. 

सेंघना-कि. स. नेम धरणें, मिश्रण करणें, 
सांधा-क्रि. मिलविलें, जोडलें. 

साप-पु. साप, फार दुष्ट मनुष्य. 

(कलेजे पर) सोप लोटना-अतिशय दुःख 
होणें (ईषेमुढ्ें). 

सोप सूं घ जाना-मरणें, गप्प बसपणें. 

सोप छछुंदरकी दशा-गोंघल्लेली स्थिति. , 

(आस्तीनका ) सोप-धरमेद्या. 
(आस्तीनमें ) सोप पालना-दुष्ट माणसाला 
सोप घरन-पु. महादेव... [आश्रय देणें. 
सापिन-ती-स्त्री. सर्पिण. 

* सांब-पु. जांबुवंतीचा व श्री कृष्णा मुलगा. 

सोभर-पु. राजपुतान्यांतील एक सरोवर, 

सांबर सरोवराच्या पाण्यानें बनलेलें 
मीठ, हरणाची एक जात, भ्रवासांतील 

फराह्ठ- 
सॉमुहे-अ. समोर, समक्ष.-पु. एक प्रकारें 

सांसुहं-पु. वन्या. : [अन्न 
सोवत-पु. सामंत, वीर. 
सोब करन-पु. शाम कर्ण- 
सोवर-रा-रो-वि. सांवब्वा--पु. श्रीकृष्ण, 

प्रेमी किवा पति याचें सूचक नाँवे 

साॉवल-ला- पाहा सोवर -/ | 

सोवलूताई-स्त्री. सावल्ेपणा. 
सोवलिया-पु. श्रीकृष्ण. 
साथो-पु. वच्या, एक अन्न. 
संास-स्त्री, श्वास, दम्याा रोग. 



सोस उखड़ना या टूटना >५५४- साक्षर 

सोस उखड़ना या टटना-मरणाच्या वेठचा 
इवास छामणें 

साल तक न लेता-गपचूप रहाणें, मौन 
धारण करणें [दम लागणें 

सोस फ्लना-जलद श्वासोच्छास होणें 

सास रहते-जिवांत जीव असेपयंत. 
गहरी, ठंडी या लंबी सोस लेना-दुःखामुल्ें 

दीघंश्वास घेणें. 
सेक्स न सिलना, सोस न होता-उसंत नसफणें. 
सॉौस पुरी करना-खितपून मरणें. 
सोस भरना-वारा भरणें. 
सास लेना-विश्रांति घेणें. 
सेॉसोका तार-- इ्वासोच्छूस गस 

सासत-तो-स्त्री. कोंडल्यामु् होणारा त्रास, 
फार कष्ट, बखेंडा 

सासत घर-पु. अंधार कोठडी. 
सॉसना-क़िं. स. शासन करणें, धमकावणें, 

दुःख देणें. भीति. 
सोसा-पु. श्वास, आयुष्य, प्राण, संशय, 
सांसारिक-वि. लौकिक, ऐहिक. 
सा-स्त्री. गौरी, लक्ष्मी--अआ. सारखा, 

श्रमाण वाचक शब्द (जसें :-थोडासा ) . 
साइक, सायक-पु. बाण, तलवार. 
साइका-स्त्री. वीज. 
साइ (य)त-स्त्री. एक तास, पछ, मुह. 
साइद-पु. दंड, बाहू, मनगट. 
साइमो-पु. स्वामी, परमेश्वर. 
साइर, सायर-पु. कवि. 
साई-स्त्री. .बयाणा.-पु. उद्योगी. 
साईस-पु. मोतहार, साईस. 
साईसी--स्त्री. मोतद्वाराचें काम: 
साउज-प्रु. वनजंतु, शिकार. 

साऊ, साहू-पु. सावकार. स्त्री. एक देवी. 
साकंभरी-पु. सांबर सरोवराचा प्रदेश--- 
साक-स्त्री. पोटरी -पु.भाजी.--अ. सहित 
साकट-त-वि. शाक्तमतानुयायी, , दुष्ट, 

कोणत्याच गृरूजवल्धून दीक्षा न घेतलेला 
साका-पु. संवत, स्मारक, प्रसिद्धि, यश, 

धाक, संधि. 

साका चलाना या बांधना-दरारा बसविणें. 
साक्षिन-वि. रहिवाशी 

साक़ी-पु. दारू पाजणार,हुक््का पाजणारा 
-अ. हे प्रिय, हे प्रिये. 

साकेत, साकेतन-पु. अयोध्या नगरी 

साक्षात्-पु. मुलाखत, भेट.-अ. समोर.- 
वि. साकार (होणारें ज्ञान 

साक्षात्कार-पु. भेंट, इंद्रियद्वारा पदार्थाचें 
साक्षी-पु. साक्षीदार,पाहणारा.-स्त्री. साक्ष. 
साक्ष्य-पु. साक्ष. 
साख-पु. साक्ष, पते, दरारा, मर्यादा 

देण्याघेण्यांतील प्रामाणिकपणा. 
साख उठना-पत जाणें. 
साखना-क्रि. स. साक्ष देणें, 
साखर, साक्षर-वि. साक्षर, बिद्वान. 
साखा-स्त्री. फांदी, हात व पाय, विभाग 

अंग, एकादया मूछ बस्तूपासून निधा- 
लेले भाग [पद 

साखी-पु. साक्षीदार, वृक्ष.-स्त्री. साक्ष, 
साखी पुकारना-धांवा करणें, साक्ष देणें 
साख-पु. शालवृक्ष. [उच्चार (लग्नांत) 
साखोचार, साखोचारन-पु. गोत्राचा 
साख्त-स्त्री. बनावट गोष्ट, बनविष्याची 
साख्य-पु. साक्ष. किया 
साग-पु. भाजी, शिजविलेली भाजी 
सागपात-पु. मीठ भाकरी, साथें जेवण- 

| सागर-पु. दारूचा प्याला, पेला. 
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सायर चलना-मद्यपान होणें. 
सागू; सागवाना-पु. साबूदाणा. 
सागौन-पु. सागाचें झाड, सागवान. 
साकचिक-पु. रूग्नांत सोहछ॒धाचा दिवस 
साज-पु. थाट, सजविष्याचें सामान, वाद्य, 

मिलाफ, लदढाईचों हत्या रें--वि. बनवि- 
साजगार-वि. शुभ, बरोबर. [णारा 
साजन-पु. स्वामी, ईश्वर, सज्जन, प्रेमी. 

साजूबाज-पु. तयारी, घनिष्ठ संबंध. 
साज व सामान-पु. सरंजाम, थाटमाट. 
साज्िदा-पु. वार्चें वाजविणारा, -कलावंती- 

णीच्या गाण्याल्ा वाद्याची साथ 
साजिश-स्त्री. मेछ, कारस्थान. [देणारा. 
साझा-पु. भागीदारी, हिस्सा. 
साझी-पु. भागीदार. 
साझेदार-पु. भागीदार. 
साट-पु. वक्त (अंगावर ). 
साटक-पु. भस्सा, तुच्छ वस्तु, एक वृत्त. 
साटन-पु. साटीण कपडा. [ठोकी करणें. 
साटना-क्रि. स. जोडणें, बछविणें, ठोका- 
साठनाठ-वि. निर्धन, रुक्ष, विखुरलेलें. 
साठा-पु. सांठा, एक सबंध ऊस--वि. 

साठ वर्षाचा. 
साठा गाठा-पु. यूक्ति, उपाय- 
साठा सो पाठा-साठ वर्षाचा तरुण असतो. 
साठी बुद्धि नाठी-सा० वर्षाचा झाला 

म्हणून बुद्धि नाहींगी झाली- 
साड़ी-स्त्री. लुगडें, साडी. 
साढसाती-स्त्री. साडेसाती. 
साढ़ी-स्त्री. आषाढी पेरणी, साय, साडी, 
साढू-पु. साडू, मेहुणीचा पति. [िगडें. 
साढ़े-वि. अर्धा (उदा. साढ़ेचार.) 
साढ़ेसाती-स्त्री. साडेसाती 
सात-वि. सात (संख्या ) 

सात पोच-लच्चेगिरी 
सात पांच करना-मागेंपुढें करणें. 

सात राजाओंकी साक्ष देना- भराभर 
सात फंरौ-स्त्री. सप्तपदी. [शिपथा घेणें. 
सातला-पु. एक झाड 
सातवो-वि. सातवा, साती 
साता-वि. सात--स्त्री. शांति 
सातिग, सात्विक-वि. सत्त्वगुणी, सक्तव- 

गुणापासून उत्पन्न.-पु. सत्त्व गुणापासून 
उत्पन्न होणारे विकार. (जसें घाम, 
रोमांच, कंप, अश्वु, वगैरे. ) 

साथ-पु. सोबत, सहचर, घनिष्ठता.- 
अ. सह, विरुद्ध, करितां, द्वारा. 

साथ ही, साथ साथ-शिवाय, त्याबरोबर. 
साथ ही साथ-बरोबर. 
(एक ) साथ-एकदम. [ अंथरुण. 
साथरा-पु. साथरी-स्त्री. चटई, गवताचें 
साथिन,साथिनी-स्त्री. सोबतीण. 
साथिया-रांगोब्ठी (काढलेली) . 
साथी-पु. मित्र, सहाय्यक. 
सादगी-स्त्री. साधेपणा, निष्कपटपणा. 
सादर-अ. आदरपूर्वक. 
सादा-वि. साधा, निर्मेक्र, निष्कपट, मूर्ख: 
सादापन-पु. साधेपणा- 
सादिक-वि. खरा, सत्यनिष्ठ, उपयुक्त. 
सादिर-वि. चाल. 
सादी-स्त्री. एक पक्षी, पुरी, लग्न.-वि- 

भोछी. -पु. घोडा, शिकार 
सादूर-पु. हिंख पशु, सिंह 
सादुश्य-पु. सारखेपणा, बरोबरी.- 
साध-पु. साधु, सज्जन, योगी, फरुकाबाद 

ब कनोजच्या आसपास राहणारी एक 
” 'जात--स्त्री. इच्छा, ध्येय.--वि. उत्तम . 

साथक-वि. उपासयो करंणारा. 
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साधन-पु. उपाय, उपासना, उपकरण, 
शोध, कारण, यक्ति. 

साधना-स्त्री. . उपासना, ध्येय, सिद्धि.- 
कि. स. साधणें, नेम मारणें, शोघधणें, 
मोजणें, संवय करणें, पक्के करणें, 
शुद्ध करणें, ताब्यांत घेणें. [समान 

साधारण-वि. सामान्य, सरव्ठ, सार्वजनिक, 
साधारणत:-अ. सामान्यतः, बहुधा. 
साधी-वि. ठरविलेली, बनविलेली. 
साधु-पु. कुलीन, महात्मा, सज्जन. 
साधुवाव-पु. साधु साधु ” म्हणन एका- 

द्याची प्रशंसा करणें, आभार, वाहवा. 
साध्य-वि. सिद्ध करणप्यायोग्य, सिद्ध 

होण्याजोगें, सोपें.--.पु. देवता, शक्ति, 
न्यायामध्यें अनुमान करण्याजोगी गोष्ट. 

सान-पु. सहाण, अहंकार, धार. 
सान देना, धरना या रखना-घार लावणें. 
सान रखना या चढ़ाना-उत्तेजन देणें. 
सानना-क्रि. अ. धार लावविणें, मिसत्तणें, 

गुंफें, जबाबदार घरणें. 
सानिअ-पु. रचणारा, कारागिर. 
सानिअ कुदरत मुतलक-पु. सृष्टिकर्त्ता, 
सानिहा-पु. दुर्घटना. ईश्वर. 
सानी-स्त्री. पाण्यांत कालबून द्यावयाचें 

पशूचें खाणें.-वि. तोडीचा, दुसरा. 
सानी न रखना सानी न होना-जोड नसणें, 

अद्वितीय असणें. [जंगल, पार. 
सानु-पु. शिखर, अंत, चौरस जमीन, 
सानुकूछ--वि. अनुकूल, इच्छानुसार. 
साए-पु. शाप. 
सापना-क्रि. स. श्ञाप देणें, शिव्या देणें. 
साफ-वि. स्वच्छ, स्पष्ट, सुवाच्य, उज्वल, 

निष्कपट, समतरू, साथा, निःसत्त्व, 
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चुकतें.-अ. अगदी, त्रासाशिवाय. 
साफ करना-नष्ट करणें, हत्या करणें, 

कर्ज फेडणें, 
साफ़ा-पु. पगडी, मुंडासे, रोजचे कपड़े 

साबण लावून साफ करणें. 
साफ़ी-स्त्री. हातरुमाऊू, चिलमीच्या खालीं 

गुंडालृण्यावें कापड, भांग चाह्वण्याचें 
कापड. 

साबर-पु. टिकाव (खोदण्याचा ), सांबर, 
सांबरी विद्या, सांबराचें कातटड़ें, 

साबात-स्त्री. कातडी छप्पर. 
साबिक-वि. पूर्वीचें, जुनें. 
साबिक दस्त्र-अ. पूर्ववत्, ४ 
साबिक्रा-पु. ओछख, संबंध.-वि. जुनें. 
साबित-वि. शाबूत, बरोबर, शाबित, स्थिर. 
साबिर-वि. संतोषी, घैयंवान. 
साबुत-वि. शाबूत, ठीक, स्थिर. 
साबुन-पु. साबू. 
साबदाना-पु. साबूदाणा. 
सामंजस्थ-पु. मेत्ठ, समन्वय, सारखेपणा, 

औचित्य, उपयुक्तता, अनुकूलता, 
सामंत-पु. वीर, योद्धा, सरदार, राजा. 
साम-पु. संधि, यज्ञाच्यावेक्नीं म्हणावयाच्ें 

वेद मंत्र, सामवेद, मधुर भाषण, 
सामान, शाम, काठीच्या टोकावर 
लाबलेलें लोखंड. [ वस्तु, साधन. 

सामग्रो-स्त्री. सामग्री, सामान, आवश्यक 
सम्मथें-स्त्री. शक्ति. : 
साम््ये-पु. स्त्री. शक्ति, योग्यता, भाव 

प्रगट करण्याची शक्ति. 
सामद-वि. शांतिदाता, समजूत घालणारा- 
सामना-पु. समोरासमोर बेणें, भेंट, 
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मुलाखत, विरोध, स्पर्धा दृष्टा, दुष्ट, 
वस्तुचा दर्शनी भाग. 

सामनें-अ. समोर, तुलनेंत विरूद्ध. 
सामने होना-स्त्रियांतीं पडदा न करता 

समोर येणें. 
सासमग्रिक-वि. प्रचलित, समयानुसार, वेल्ठे 
सासथिक पतन्न-वर्तमानपत्र. [संबंधी . 
सासशिक-वि. युद्धासंबंधीं, 
सामसाली-वि. राजनितिज्ञ, 
सामहि-अ. समोर. 
सामो-पु. श्रोता. 
सामाजिक-वि. समाजाचा, समभेज्ञीं संबंध 

ठेवणारा. 
सामान-पु. साधन सामुग्री, माल, बंदोबस्त. 
सामान्य-वि. साधारण.-पु. समानता, 

साहित्यांतील एक अलंकार, सबे वस्तूंत 
समान रूपानें आढ्वणारा गृण. (जसें- 
माणसांत मनुष्यत्व ) सिह. 

सामिष-वि. अमिषासहित, मांस, मासे इ. 
सामी-पु. स्वामी, पति.-स्त्री. शेंबी 

(काठीची ).-वि. सयामचा राहणारा. 
सामुझ्ष-स्त्री. बुद्धि, ज्ञान, समज. 
सामुह्दो-हें-हैं-अ. समोर, पुढें. 
साम्प्रदायिक-वि. एकाद्या सम्प्रदायाक्षीं 

संबंध ठेवणारा- 
साम्प्रदायिक निर्णय-जातीय निर्णय- 
साम्य-पु. समानता. 
साम्यवाद-पु. समाजवाद, समाजसत्ताबाद. 
सास्राज्य-पु.सा वंभौम राज्य,पू्णं अधिकार. 
सायंकाल-पु. संध्याकाछ. [पांचाची संख्या. 
साथक-पु. बाण, तरवार, एक वर्णबवृत्त, 
सायत-पु. तास, पत्र, शुभ मुहूर्त. 
सायवान-पु. घराच्या पुढचें छप्पर. 
सायर-पु. सागर, वरचा भाग, कर न 
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देणारी उत्पन्नाची जमीन, फूटकल, 
मजामारणारा, जकात. 

सायरू-पु. प्रशनकर्ता, मागणारा, भिकारी, 
प्राथंना करणारा, उमेदवार. 

साथा-पु. छाया, पडछाया, भूतप्रेत, स्त्रियां- 
च्या परकरासारखें एक वस्त्र, प्रभाव. 

सायासें रहना-आश्रयास राहणें. 
सायुज-ज्य-पु. एकजीव, मुक्ति. 
सारंग-पु. एक प्रकारचें हरीण, कोकिला, 

सू्यं, सिह, हंस, मोर, चातक, हत्ती, 
घोडा, छत्र, शंख, कमत्ठ, सोने, दागिना, 
तलाव, भुृंगा, मधमाशी,कापूर, श्रीकृष्ण, 
चंद्र, समुद्र, पाणी, बाण, दिवा, शंकर, 
सांप, चंदन, जमीन, केस, शोभा, स्त्री, 
रात्र, दिवस, तलवार, ढ़ग, हात, 
नक्षत्र, बेड़क, आकाश, पक्षी, ईश्वर, 
कामदेव; वीज, फूल, सारंगी.-वि.- 
रंगलेले, सुंदर, सरस. 

सार-पु. तत्त्व, निष्कर्ष, अर्क, पाणी, गीर, 
मलई, साय,परिणाम, धनदौलत, लोणी, 

अमृत, शक्ति, मज्जा, जुगाराचा फांसा, 
तलवार, एक भ्रकारचें बर्णवृत्त, एक 
अर्थालंकार, मना, पालनपोषण, पलंग, 
बायकोचा भाऊ.-वि. उत्तम, मजबूत. 

सारगभित-वि. उद्बोधक, भरीव. 
सारथि-पु. रथ चालविणारा, समुद्र, 
सारद-स्त्री. सरस्वती, वाणी .-पु. शरद- 

ऋतु.-वि. शरद संबंधीं. 
सारदा-स्त्री. शारदा. 
सारदी-वि. शरद ऋतुंतील-. 
सारदूल-पु. बाघ, सिह. . 

सारना-क्ि. स. पूर्ण करणें, दुरुस्त करणें; 
सुदर बनविणें, सांभाकछणें, डोछबांत 
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अंजन घालणें, चालविणें 
सारबान-पु. उंटावर बसणारा. 
सारभाटा-पु. छाट. 
सारस-पु. एक पक्षी, हंस, चंद्र, कमरू. 

सारसुता-स्त्री. यमुना नदी. 
सारसुत्री-स्त्री. सरस्वती. [-वि. पूर्ण. 

सारा-पु. काव्यांतीछ एक अलंकार, मेहुणा- 

सारिखा, सारखा-वि. सारखा, तुल्य, 
सारो-स्त्री. मैना, सोंगटी, फासा, निवडुंग, 

साडी.-वि. संपूर्ण. 
सारु-पु. सार, तत्त्व, अकं, रस. 
सारो-वि. सर्व--स्त्री. मैना.--पु. मेहुणा. 
सारौं-स्त्री. मैना. 
साथे-वि. अ्थंसहित. 
साथेक-वि. अर्थसहित, सफक्ठ, गुणकारी. 
सावेजनिक-वि. स्वंसाधारण लोकासंबंधीं. 
साल-स्त्री. छिद्र, जखम, दु:ख, खाटेच्या 

पायांत केलेलें चौकोनी छिद्र.-पु. मूत्ठ, 
वृक्ष, वर्ष, तांदुछ, ऊस, धूप, शालवृक्ष, 

सालक-वि. दुःखदायक. | घर, जागा. 
साल खुर्दा-वि. जुना, पुष्कल्ल, दिवसांचा, 
साल गिरह-स्त्री. वाढदिवस. [ वृद्ध 
सालन-पु. मसाला घालून शिजविलेली 

भाजी. 
सालना-कि. अ. सलणें, टोंचणें.-क्ि. स. 

सालरस-पु. धूप, रा [दुःख देणें, टोंचणें. 
सारूस-पु. पंच. 

सालसा-पु. रक्तशुद्धि करणारा काढा. 
सालहा साल-अ. वर्षानुवर्षे. 
सालाना-वि. वाषिक. 
सालाना जलूसा-वा्िकोत्सव. 
साहार-पु. नेता, 
सालारजंग-सेनापति, मेहुणा, 

(इस्त्र)- सालिक-पु. यात्रेकर, धर्मनिष्ठ माणूस. 
सालिम-वि. संपूर्ण, निरोगी. 
सालियाना-वि. वार्षिक. 
साल्सि-वि. तिसरा.-पु. पंच. 
साल्सिनामा-पु. पंचनामसा. 
साली-स्त्री. बायकोची बहीण. 
साल-पु. दुःख, ज्रास, ईर्षा. 
साल-पु. शाल्, एक प्रकारचा छाल कपडा.- 
साल्र-पु. लुगडें, शालू, शिपला, [| वर्ष. 
सालेक बीसा-पु. अधिक महिना असलेलें 
सालेह-वि. भला, सदाचारी, नशीबवान. 
सांले हाल-पु. चाल वर्ष. 
साब-पु. सज्जन, सावकार, बालक, पुत्र. 
सावक-पु. छावा. 
सावकरन-पु. अश्वमेघांतील घोडा, कात्ठे 
सावचेत-वि. सावध. [कान असलेऊा घोडा. 
सावज-पु. एक शिकारी पशु. 
सावत-पु. सवती मत्सर. 
सावधान-वि. सावध. | 
सावधानता-स्त्री. सावधपणा, हुशारी- 
सावधानो-स्त्री. सावधपणा, काछजी. 
सावन-पु. श्रावण, श्रावण महिना- 

। सावनी-स्त्री. शक्रावणी पोणिमा, श्रावण 
महिन्यांत बर॒ पक्षाकडूब वधूगृहीं 
पाठविलेली भेट. -वि. श्रावण संबंधी. 

साबर-पु. टिकाव (खोदण्याचा ), सांबर, 
सावो-पु. वच्या, सावा. [शांबरी विद्या. 
साष्टांग-वि., आठ अंगासहित. 
सास-सु-स्त्री. सासू. 
सासति-स्त्री. दंड, शिक्षा. [पांढरें कापड. 
सासन छेट-पु. एक प्रकारतें जाछीदार 
सासना-स्त्री. आज्ञा, शास्त्र, शिक्षा, अधि- 

कार, इंद्रियनिग्रह, ताबा, राजानें दान 
दिलेली भूमि. 
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सासा-पु. श्वास, शंका. 
सासुर-पु. सासर. '. 
सास्थत-वि. कायमचे.-पु. स्वर, शाशइवत 
साह-पु. शेट, सावकार, साधु, बादशहा, 

मुसलमान फकीरांची पदवी .-वि. मोठा. 
साहनीं-स्त्री. सैन्य, सहचर, परिषद 
साहब-पु. मित्र, मालक, ईइ्वर, साहेब 

मानाचें संबोधन 
साहबजादा-पु. पुत्र, श्रीमंताचा मुलगा. 
साहब सलामत-स्त्री. प्रणाम. 
साहबा-स्त्री. बाईसाहेब. 
साहबाना-वि. साहेबासारखें. 
साहबी-वि. साहेबाचें. 
साहस-पु. हिमत, द्वेष, अत्याचार, शिक्षा, 

दंड, करता, वाईट काम- 
साहसिक-वि. डाकू, निर्भव, पराक्रमी. 
साहा-पु. लग्न किवा शुभ कार्याकरितां 

निश्चित केलेला मुहूर्त. 
साहित्य-पु. एकत्र होणें, लिपीबद्ध विचार 

किवा ज्ञान, लछोकहितसंबंधीं विचार 
असलेले गद्यायद्या्ें ग्रंथ. 

साहित्यिक-पु, लेखक, कवि इत्यादि. 
साहिब-पु. साहेब. 
साहियाो-पु. ईश्वर. 
साहिर-पु. जादुगार. 
साहिल-पु. किनारा. 

साही-स्त्री. सायल नांवाचा प्राणी (ज्याच्या 
आंगावर टोंकदार कांटे असतात त्यांचा 

* कोणी कोणी लिहिष्याकरितां लेखणी 
 सारखा उपयोग करितात्त). 

साहु-ह-पु. साधू, सावकार. 
साहुल-पु. ओढंबा. 

साहकार-पु. सावकार, व्यापारी. 
[ तत्त्व. | साहुकारा-पु. .रुपयांची देवधेव, साब- 

कार्रावा व्यवहार चालतो ती पेठ,- 
वि. सावकारांचा 

साहकारी-स्त्री. सावकारी. 
सहें-स्त्री. बाह, हात.-अ. संमोर, 
सिकना-क्रि. अ. शेकलें जाणें. 
सिगरोर-पु. श्रृंगबेरपुर, 
सिंगा-पु. रणशिग. 
सिगार-पु. शूगार, शोभा, शुगाररस. 
सिंगारदान-पु. झुगार पेटी. 
सिगारना-क्रि. स. सजविणें, रचणें 
सिगारहाट-पु. वेश्या राहण्याचें ठिकाण, 

चकला. 
सिंगारहार-पु. पारिजातकाचें फूल. 
सिगारिया-पु. पुजारी. 
सिगारी-पु. शूगार करणारा, सजविणारा- 
सिगाल-पु. एक प्रकारचा पहाड़ी बकरा. 
सिंगिया-पु. एक प्रकारचें विष. 
सिंगी-पु. रणशिग.-स्त्री. एक प्रकारची 

मासत्ठी, शरीरांतृन रक्त काढ्प्याची 
नव्ठी विरचें एक आभूषण 

सिगौटी-स्त्री. शू गार पेटी,बैल्ंच्या शिगा- 
सिघल-पु. सिहल, लंका. 
सिघाडा-पु. शिंगाडा, या आकाराची शि- 

लाई, समोसा नांवाचें एक पक्वान्न. 
सिघासन-पु. सिहासन 
सिखाई-स्त्री.जमिनीवर पाणी शिपडण्याची 

क्रिया किया मज्री 
सिचाना-क्रि. स. पाणी शिपडविणें, 
सिजाफ-पु. कपड्याची किनार, काछसर 

पांदरा घोडा...[ जाणें, रथ, वायु 
सिदन-पु. थेंब थेंब गढठ्णें, वितरणे 



सिलाई ख़्द्रि कम ६ छ न 

सिदूर-पु. एक लाल रंग, छोंदूर. भांड्याच्या तुकडा. . ह 
सिदुरतिलका-स्त्री, सौमाग्यवती स्त्री. सिकड़ा-पु. साखतब्शी.'. . [ करगोटा- 
सिदूरदान-पु. कुंकवाची डबी, विवाहांत 

वरानें वधूचा भांग कुंकवानें भरण्याचा 
विधि [ फुलझाड 

सिदूरिया-वि. खप लार.-स्त्री. एक 
सिंदों (छो )रा-पु. कुंकवाच्ी डबी 

सिघु-पु. समुद्र, नदी, हत्तीचा मद, चाराची 
संख्या, साताची संख्या, सिंधप्रांत, 
सिघू नदी, एक राग. 

सिधुर-पु. हत्ती, आठाची संख्या. 
सिघ्रा-पु. एक राग. 

सिसप-पा-पु. शिक्षवीचें झाड. 
सिह-पु. सिह, सिहरास, वीरता दर्शक 
सिहनी-स्त्री. सिंहीण. शिब्द, 
सिहपौर-पु. सिहाची मूर्ति बसविलेला 
सिहाड़ा-पु. शिंगाडा. [ मोठा दरवाजा 
सिहावलोकन-पु. सिंहाप्रमाणे मार्गें पाहात 

पुढें चालणें, पुढें जाण्यापूर्वी मायील 
गोष्टी संक्षेपानें सांगणें 

सिहासन-स्त्री. सोन्याचें बनविलेलें राजाचें 
आसन, देव बसविण्याच्ी बैठक. 

सिअना-क़ि. स. शिवणें. [ शिवणास. 
सिअनि-स्त्री. शिवण, शिलाई. -वि. 
सिअरा-पु. छाया, पडछाया.-वि. थंड. 
सिआर, सियार-पु कोल्हा. 
सिकंजबीन-स्त्री. शिक्यात किवा लिबाच्या 

रसांत शिजविलेलें सरबत. 

सिकंजा-पु. पिल्ठण्याचें एक यंत्र, घाणा, 
कापूस द्ावण्माचें यंत्र, पुस्तकाचें कन्हर 

सिकंदरा-पु. सिम्नरू. | दाबष्याचें यंत्र 
सिकन्ना-पु, काडी, सक्कई 
दिक्षटा-पु. ,खापराचा किया मातीच्या:. 

सिकड़ी-स्त्री. दरवाजाची कडी, साखछी, 
सिकता-स्त्री. रेताड जमीन, वाह्धू, सास्षर्... 
सिकसर-पु. सेक्रेटरी, मंत्री. 
सिकन-स्त्री. सुरकुती. 
सिकना-क्रि. अ. भाजलें जाएणें. 
सिकरा-पु. एक शिकारी पक्षी, ससाणा. 
सिकली-स्त्री. धार देण्याची किया. 
सिकलीगर-पु. हत्याराछ्ा पाणी वे धार 
सिकहर-रा-पु. शिकें. [देणारी कारागिर. 
सिकहरपर चढ़ना-शेफारणें, हरबन्याच्या 

झाडावर चढणें. 

सिका-पु. विश्वासू व्यक्ति, मातबर मनुष्य. 
सिकार-पु. शिकार. 
सिकुड़न-स्त्री. संकोच, सुरकुती. [पडरणें. 
सिकुडना-क्रिं. अ. संकोच होणें, सुरकुत्या 
सिकोडना-क्रिं. स. पाहा सिकुड़ना 
सिकोर[-पु. मातीचा वाडगा 
सिकोही-वि. गरविष्ठ, वीर 
सिक््कड-पु. शितोडा, थेंब. 
सिक्कर-स्त्री. साखढी. 
सिक्का-पु. मोहोर, पैसे, छाप, पदक. 
सिक्का बेठना या जमना-अधिकार स्थापित 
सिक््ख-स्त्री. शीख, शिष्य... हिणें. 
सिखंड-पु. श्रीखंड, चंदन. 
सिख-स्त्री. शिकवण, शिखर, शदोंडी.- 

पु. शिष्य, नानकपंथी. ..... 
सिखरन-स्त्री. दह्यांत साखर घालत 

केलेलें सरबत, शिक्रण, कोशिबीर 
सिखलाना-क्रि, स. शिकविणें, उपदेश देणें 
सिखा, शिखा--पु. छ्षेंडी. 
सिखाई-स्त्री. शिकवण, 
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सिखाना पढ़ाला-शिकवून चतुर करणें. 
सिखावन-पु. उपदेश: 
सिखावज्ली-कि. स. शिकविणें. 
सिश्चि-पु. मोर, शेंडी असलेछा 
सिखी-पु. मोर, अग्नि, इंद्र, बगव्ठा, एक 

नाग, एक प्रकारचें विध, पर्तेत, मेथी 
घोडा , केत् ग्रह, वृक्ष, कोंबडा, बाण, शेड 

सिग़र-पु. बालपण निक्षत्र, 
सिररसिन-अल्पवयी, 
सिगरा-री-रो-वि. संपूर्ण. 
सिचान-पु. बाजपक्षी. 
सिखाना-कि. स. शिपडविणें. 
सिच्छा-स्त्री. शिक्षण, विद्येचा अभ्यास, 

दक्षता, उपदेश, घडा, शिक्षा: 
सिजदा-पु. दंडवत. 
सिजादर-पु. नावेच्या शिडाच्ी दोरी. 
सिझना-क्रि. अ. शिजणे. 
सिझलाना, सिशझञावना-क्रि. स. शिजविणें, 

तपश्चर्या करणें [कडी 
सिटक (कि )नी-स्त्री. दरवाजाचीं लछोखंडी 
सिटपिटाना-क्रि. अ. दबणें, किकर्तव्य 

मूढ होणें, संकोचर्णे 
सिट्टा-पु. ज्वारी, बाजरीचें कंणीस 
सिट्टी-स्त्री. वाकपटुता 

सिट्टी भूलना, सिट॒टी बिदटी भूलना- 
गडबड़ून जाणें. [याच्यां शिव्या 

सिठना-नी-स्त्री. विवाहांत गाण्यात द्याव- 
सिठाई-स्त्री. नीरसता, मंदपणा 
सिड़-स्त्री. उन््माद, वेड, ध्यास 
सिड़पन-पु. वेडेपणा. 
सिड़ी-वि. वेडा, ध्यास घेतलेला, बावपक- 
सितंबर-पु. सप्टेंबर महिना...[ छेछा. 
सित-पु. चांदी, मूछ, चंदन, शुक्रायार्थ, 

हिं. मं. को... ३६ 
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शुक्ल पक्ष, साखर, तीछ.-वि. पांडश, 
सितस-पु. अनर्थ, जुलुम. [चिमकदार, स्कचछ- 
सितसगर-पु. जुलमी..._ [बाहे असा- 
सितमज्ञदवा-वि. ज्याज्यावर जुलुम झाला 
सितमणि-पु. स्फटिक. 
सितम रसीदा-वि. ज्याच्यावर जुल्म झाला 
खितरा-स्त्री. घाम- आहे असा- 
सितला-स्त्री. देबी. 
स्िता-स्त्री. साखर, चांदी, गोरोचन, एक. 

फूल, शुक्ल पक्ष, चांदणें. 
सिताइश-स्त्री. शाबासकी, आधार. 
सिताब-अ. लवकर. 
सितार-पु. सतार. 
सितारा-पु. तारा, बिंदी, नशीब, सतार॑ 
सितारा उमकना या बलूंद होना-नशीब 

उचडणें 
सितारा गदिशपर होना-दिवस बरे नसझे, 
सितारा शनास-जोतिषी 
सितारे हिन्द-पु. ब्रिटिश सरकारकडन 

मिठ्त असलेली पदवी: 
सितारिया-पु. सतार वाजविणारा. 
सितारी-स्त्री. लहान सतार. 
सितुई-स्त्री. शिप, संक्रांत- 
सिथिलू-वि. शिथिल- 
सिदुक-पु. सत्यता: [किवा व्हरांड). 
सिदरो-स्त्रों. तौन दरवाज असलेली खोली 
सिदोसी-अ. तात्काछ- 
सिद्दीक-वि. सत्यनिष्ठ. 
सिद्ध-पु. महात्मा, ज्ञानी, व्यवहार, कात्ा 

धोता, सेंधव .--वि. प्रसिद्ध, संपन्न, प्राप्स, 
सफल्ल, तथार, शोषलेला, शिजविलेक्वा, 
निश्चित केलेला. [म्राप्स होते लें स्थछ: 

सिद्धपीठ-पु. ज्या ठिकाणी लवकर शिंदिं 
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सिद्धरस-पु. पारा. सिप्पा-पु. युक्ति, खुर्णवर केलेला 
सिद्धहस्त-वि. निपुण, हातखंडा. वार, प्रभाव. 
सिद्धाई-स्त्री. सिद्धता. सिप्पा जमाना-एकादें कार्य पूर्ण करण्याची 
सिद्धांत-पु. विचार करून स्थिर केलेलें | युक्क्ति लहविणें. 

मत, मुख्य उद्देश्य. [झालेला. 
सिद्धार्थ-पु. गौतम बुद्ध.-वि. सर्व इच्छा पूर्ण 
'सिद्धि-स्त्री. निकाल, दुर्गा, खडावा, 

भाग्योदय, सोक्ष, धनदोलत, कौशल्य, 
, प्रभाव, निर्णय, दक्ष प्रजापतीची एक 
कन्या, प्राप्ति, सफलता, शाबित होणें. 

सिधाई-स्त्री. सरव्ठषणा: 
सिघाना, सिधारना-क्रि. अ. जाणें, मरणें.-- 
सिधार-जाण्याची क्रिया. [क्रि. स. सुधारणें. 
स्रिघि-स्त्री. सिद्धि. 
सिन-पु. वय- 
सिनक-स्त्री. शेंबुड. [शिकरणें. 
सिनकना-क्रि. अ. शेंबूड काढणें, नाक 
सिनबुलूग़त-पु. तारुण्य. [एक वेदिक देवी. 
सिनीवाली-स्त्री. शुक्ल पक्षाची प्रतिपदा, 
सिन्नी-स्त्री. मिठाई, प्रसाद म्हणन वाटा- 

बयाची मिठाई. [वाटणें, आनंदित होगें. 

सिन्नी चढाना, सिन्नी मानना-खडी साखर 
सिपर-स्त्री. ढाल. पिज्ञा, 
सिपहगिरी, सिपाहागिरी-स्त्री. शिपाईगिरी- 
सिपह सालार-पु. सेनापति- 
सिपाड़ा-रा--पु. कुराणांतीरू अध्याय. 
सिपास-स्त्री. आभार. 
सिपाह-स्त्री. सेना, फौज. 
सिपाहियाना-वि. शिपाया प्रमाणें. 
छिपाही-पु. सैनिक, चपराशी, पोलिस 

. कॉन्स्टेबल. स्त्री. अमानत. 
सिंधुंबे--नवि. सोपविलेला, ताब्यांत दिलेला.- 
खिप्प्र-स्त्री. ढाल. * 

सिप्पा बांधना-दरारा बसविपणें. 
सिप्पा बेठना-युक्ति लागू पडणें. 
सिफत-स्त्री. विशेषता, स्वभाव, लक्षण. 
सिफर-पु. शून्य. 
सिफ्ला-वि. नीच, तुच्छ. 
सिफ़ारत-स्त्री. राजदूताचें काम. 
सिफ़ारिश-स्त्री. शिफारस. 
सिफ़ारिशी-वि. शिफारस झाछेला. 
सिफ़ारिसी ठट्ट-शिफारशीसुक्कें कामावर 
सिबा-पु. संतति. [अ्विलेला मनुष्य. 
सिबिका-स्त्री. मेणा, पालखी. 
सिमंत-पु. भांग (केसांचा). 
सिसटना-क्रि. अ. संकुचित होणें, सुरकृत्या 

पडणें, एकत्र होणें, व्यवस्थित होणें, 
पूर्ण होगें, लज्जित होणें, भिणें. 

सिमर-पु. शेवरीचें झाड. 
सिसरन-पु. स्मरण. 
सिसरना-क्रि. स. स्मरण करणें. 
सिसाना-पु. मर्यादा--क्रि. स. शिवणें. 
सिसिटना-क्रि. स. आकुंचन पावणें, लाजणें, 

भिणें, एकत्र करणें, सुरकुती पडरणें. 
सिसेटना-क्रि. स. पाहा 'सिमिटना *. 

सिय-स्त्री. जानकी. [ बनविणें, शिवणें, 
सियना-क्रि. अ. उत्पन्न करणें, रचणें, 
सियरा-वि. थंड, कच्चा. 
सियराना-क्रि. अ. थंड होणें, जुल्णें, व्यतित 
सिया-स्त्री. सीता. [ होगें, संपर्णे, 
सियाई-स्त्री. शिकाई,. .. 



सिघादत 

सियादत-स्त्री. सरदारी, अधिकार, राज्य- 
कारभार, सैयद (मुसलमान). 

सिथाना-क्रि. स. शिवविणें. 
सिथापा-पु. कोणी मेल्यानंतर स्त्रियांचें 

उर बडवून रडणें (कांहीं जातींत). 
सियार-ल-पु. कोल्हा. 
सियारा-पु. नांगरलेली जमीन सारखी 
सियाला-पु. हिवात्ठा- [करण्याचा पावडा. 

सिपाबडी-स्त्री. बुजगावणें, 
सियासत-स्त्री. राज्यव्यवस्था, धमकी, 
सियासी-वि. राजकीय. [भीति, राजनीति. 
सियाह-वि. काढें, अशुभ. 
सियाहगोश-पु. रान मांजर. 
सियाहत-स्त्री. प्रवास: 
सियाहा-पु. रोजखर्डा, सरकारी रजिष्टर. 
सियाही-स्त्री. शाई, अंधार,काजछ, कलंक. 
सिर-पु. डोकें. 
सिर आखो पर बेठाना-सत्कार करणें. 
सिर आंखोपर होता-सहषं स्वीकार करणें 
(भूत प्रेत या देवी देवता का) सिर पर 

आना-अंगांत येणें 
सिर उठाना-विरोध करणें. 
सिर ऊँचा करना या होना-प्रतिष्ठेनें बागणें. 
सिरके बल जाना-आदर पूर्वक सामोरें जाणें. 
सिर खाना-डोकें उठविणें. 
सिर उठना-विरोध असणें. 
सिर करना-वेणी घालणें. 
सिर काटना-मान मुरगःर्णें. 
सिर' काहुना- नांव काढणें. 
सिर खपारा-कार्मांत डोकें घालणें, ब्यर्थ 

शास करून घेणें. ' [बडबडणें. 
सिर खाली करना-डोकें पिकविणें, व्यर्थ 
सिर चकराना-डोकें भणभणणें, किया 

फिरूं लागणें 

धो 3 सिर' कटा 

सिर चढ़ाना-अत्यंत पृज्य मसानणें. 
सिर धरना, सिर साथे रेना-शिरसावंच 
सिर घुनमा-कपाछ बडविणें. [मानणें. 
सिर नीचा करना-भमान खालीं घालूफें. 

सिर पटकना-कपाकछ बड़विणें, फार घड- 
पड करणें, पस्तावणें. 

सिर पर चढ़ कर बोलना-पापाला वाचा 
फुटणें. [ होना-सूडानें वेडावणें. 

सिरपर खून चढना, सिर पर खून सवार 
(मृत्यु) सिरपर खेलना, (सत्य) सिर पर 

नाचना-यमाचे पाश्ष पडणें. 

(किसीके ) सिर पड़ना-माथीं मारलें जाणें. 
सिरपर लेना-डोक्यावर बसविणें, डोक्या- 

बर घेणें. 
सिर पर सवार रहता-छातीवर उभें असणें. 
सिर पर सींग होना-वैशिष्टय असणें 
सिर ओखली में देना-संकटांत सांपडणें 
सिर जोड़ना-एक होणें, संप करणें. 
सिर सारना-युक्तित रूढविणें. 

सिरसे खेल जाना-प्राण देणें. 
सिरसे पेर तक-पूर्णपणें. [ भडका होणें. 
सिर से पेर तक आग लग जाना-अंगाचा 
सिर पर छप्पर रखना-जबाबदा री लादणें. 
सिर पर पाव रखना-उद्धट होणें. 
सिर पर पांव रखकर भागना-जीव घेऊन 
सिर पर हाथ फेरना-वश करणें. [पढणें. 
सिरसे ककन बांघता-मरण्पास तयार होणें. 
सिर होना-मा्गें छागणें, गढीं पडणें 

झगडणें श्रिय मिल्वविणें, 
सिर पर सेहरा होना-एकाओआा . कामाचें 
सिर कटा-वि. अपशकुनी,डोकें उंडविलेला, 

दुसन्याथें अनिष्ट करणारा 



सिरका-पु. शिरका. 
सिरकी-स्त्री. बांबूची चटई. 
सिरखप-पां-वि. मनस्वी, लहरी. 
सिरलपी-स्त्री. डोकेफोड, जोखीम, 

परिश्रम. 
सिर्गा-पु. घोड्चात्री एक जात. 
सिरचंद-पु. हत्तीच्या डोक्यावरील अर्घ 

चंद्राकार अलंकार. 
सिरजक--पु. परमेश्वर, उत्पन्नकर्ता. 
सिरजनहार-री-पु. सृष्टिकर्ता, 
सिरजना-क्रि. स. उत्पन्न करणें, बनविणें, 

रचणें, संचय करणें. 
सिरताज-पु. मुकुट, शिरोमणी, सरदार. 
सिर-ता-पा-अ. डोक्यापासून पायापर्यत, 

आदीपासून अंतापर्य॑त- 
सिरदार-पु. सरदार. 
सिरनामा-पु. शीर्षक, पाकिटावर लिहिला 

जाणारा पत्ता. 
सिरनेत-पु. पगडी, क्षत्रियांची एक शाखा. 
सिरनेत्र-पु. टोपी, पपडी...[ पोशाख. 
सिरपाव-पु. डोक्यापासून पायापयतचा 
सिरपेच-पु. पगडी, पगडीवरील एक 

आभूषण. भ्ृषण, टोप. 
सिरपोश-पु. डोक्यावरीलू आवरण, शिरो 
सिरफेंटा-पु. फेटा, पागोटें. 
सिर फोडोवलू-स्त्री. मारपीट, ठोकाठोकी. 
सिरबंब-पु. फेटा, पागोटें. 
सिरबंदी-स्त्री. डोक्यांतील एक दागिना. 
सिरसनि-पु. श्रेष्ठ व्यक्ति, डोक्यावरील 
सिरमौर-पु. मुकुट, श्रेष्ठ व्यक्ति.[रत्न.. 
सिश्वा-पु. धान्य उफणतांना वारा घालाव- 

यास्त कापरतात तें वस्त्र. [णतांना. 
सिरवा मारना-वस्त्रानें बारा घालणें (उफ- 
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सिर (रि) स-पु. शिसवाप्रमाणें एक. उंचे 
झाड. 

सिर (ह) हाता-पु. बिछान्््याचा . उच्चा- 
सिरोचा-पु. वेत. [ कडील भाग. 
सिरा-पु. टोंक, शेवट्चा भाग, आरंभाचा 

भाग, वरचा भाग- 
सिरेका-पहिल्या दर्जाचा. 
(परेल ) सिरेका-कमा लीचा, सर्वात उत्तम. 
सिराज-पु. सूर्य, दिवा. 
सिराजी-पु. सूर्याच्या रथाचां घोडा- 
सिरात-वि. गार, थंड. 
सिराना-क्रि. अ. थंड होणें, मंद होणें, 

संपर्णें, दूर होणें, जाणें, सुटी मिल्णें.- 
क्रि. स. थंड करणें, पूर्ण करणें, घालविणें. 

सिरावना-क्रि, स. पाहा सिराना '. 
सिरिइक-पु. अश्रु. 
सिरिश्ता-पु. कचेरी, विभाग. 
सिरिश्तेदार-पु. मुकदस्याचें कागदपत्र 

ठेवणारा कोर्टातील मनुष्य. 
सिरिस-पु. पाहा ' सिरस. ' [शिरोभूषण. 
सिरी-स्त्री. श्री, ऊद़्मी, शोभा, एक 
सिरोपाव-पु. पोशाख (राजाकडून मिल्त- 
सिरोसनी-पु. पाहा 'सिरमनि *. [णारा). 
सिरोही-स्त्री. एक प्रकारचा काढ्छा पक्षी- 

-पु. तलवारीकरितां प्रसिद्ध असलेलें 
राजपुतान्यांतील एक ठिकाण, तलवार. _ 

सिफ़े-अ. केवछ, मात्र.-वि. एकटा, शुद्ध- 
सिल-स्त्री. पाटा,. दगड.-पु. क्षयरोग. 
सिलई-पु. एक बदक. 
सिलक-स्त्री. लडी, हार, पंक्ति, दोरा. 
सिलकी-पु. वेल. 
सिलखड़ो-रो-स्त्री. संगजियाचा -दगड, 
सिरूगना-क्रि. अ. पेटणें. [जिड्- 



सिलूप 

सिलप-स्त्री, शिल्प, कारागिरी. [सत्यानाझ. 
सिलपट-वि. घासलेलें, सपाट, चौरस, 
सिलपोहनी-स्त्री. विवाहांतीलू एक रीत. 
सिलफची, सिलबची-स्त्री. हात धृष्याचें 
सिलबद्टा-पु. पाटावरवंटा. [ भांडें. 
सिलूबिल-वि. गबालछथा, बावल्कट. 
सिलवट-स्त्री. सुरकुत्या- 
सिलवाई-स्त्री. शिलाई. 
सिलवाना, सिखाना-क्रि. स. शिवविपणें. 
सिलूसिला-पु. श्रेणी, परंपरा, साखढी, 

व्यवस्था, वंशपरंपरा.-वि. ओला, 
बुलबुद्धित, गुल्लगुद्धित. 

सिलसिला बंदी-स्त्री. क्रम लावण्याचें काम. 
सिलसिली-वि. निसरडी. 
सिलसिलेवार-वि. क्रमानुसार. 
सिलह-पु. हत्यार, 
सिलहखाना-पु. शस्त्रागार. 
सिलहपोश-पु. शस्त्रधारी. [ वेंचणारा. 
सिलहारा-पु. शेतांतील उरलें सुरलें धान्य 
सिलहिला-वि. बुत्वबुद्वीत, निसरडी 
सिल्ा-पु. कापणी झाल्यानंतर वेंचलेले 

शेतांतील दाण-स्त्री शिव्ठा, 
शिलाजीत, दगडाचा चौकोनी तुकडा. 

सिल्ाई-स्त्री. शिवण, शिवणाची मजुरी, 
सिलाबट-पु. शिलाई. [ शिवण्याचें काम. 
सिलाह-पु. हत्यार, कवच. 
सिलाहर-पु. पाहा _सिलहारा 
सिलाही-पु. शिपाई. 
सिलिप-पु. पाहा सिलप '. 
सिली-स्त्री. शिछा, दगड, सहाण. 
सिलीमुख-पु. भुंगा. 
सिलोट-टा-पु. पाठावरवंटा. 
सिल्क-पु. मोत्याची लड. 

« ५६५- 

सिल्प-पाहा 'सिलप [ इत्यांदिं: 
सिल्ला-पु. दोतांतील पडलेले दाणे, कणसें 
सिल्ली-स्त्री. सहाण, दगडी पाटी 
सिव-पु. शंकर, मंगरू, पाणी, पारा, मोक्ष, 

वेद, देव, रुद्र, वसु, लिग 
सिवई-स्त्री. शेवया 
सिवसेल, शिवशैल-पु. कैलास पर्वत. 
सिवा-अ. शिवाय.-वि. अधिक.- स्त्री. 

दुर्गा, पार्वती, मोक्ष, कोल्ही. 
. सियाइ-अ. शिवाय. 

सिवाई-स्त्री. एक प्रकारची माती. 
सिवान-ना-पु. सीमा. 
सिवार-ल-स्त्री. शेवाल्र- 
सिवाला-पु. शिवालय, महादेव. 
सिविका-स्त्री. मेणा, पालखी. 

सिवी-पु. शिबी राजा. 
सिसकना-क्रि. अ. आंतल्या आंत रडणें, 

हुंदके देकन रडणें, जीव घाबरणें, मरण- 
काछ येणें, तरसणें. 

सिसकारना-क्रि. अ. सुस्कारा टाकणें, 
सिसकारी, सिसकी-स्त्री. हुंदका, शिटी- 
सिसिर-पु. शिशिर ऋतु. [सारखा आवाज. 
सिसु-पु. शिशु, बालक. 
सिसो (सो ) दिया-पु. रजपुतांची एक शाखा. 
सिहरन-स्त्री, थरकांप. 
सिहरना-क्रि. अ. थरथरणें (थंडी मुल्ें), 
सिहरा-पु. मुंडावक्त. [ थरथरणें, भिणें. 
सिहरी-स्त्री. कंप, रोमांच, थंडीताप, 

भीतीनें होणारा थरकाप 
सिहान्त-क्रि. अ. ईर्षा करणें, स्पर्धा करणें, 

लोभ करणें, मोहित होणें सं. 
हेषानें पाहाणें, लालचावलेल्या नजरेनें 
पाहाणें 
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सिहारना-क्रि. स. शोध करणें, जमविणें. | सीकस-पु. रेताड जमीन. 
सिहिटि-स्त्री. सूष्टि. सीका-पु. मुकुट, शिकें. 
3 डढु-पु. एक झाड़, सोकाकाई-स्त्री. शिकेका ई. 

ह-पु. एक झाड़. सीकी-पु. भोंक, छिद्र.-स्त्री. लहान शिकें. 
सॉींक-स्त्री. गवताची बारीक सीकुर-पु. धान््याचा कणसावरील फुलोरा. 

गवताजी काडी, शंकु, नाकांतीऊ चमकी . 
सॉक छड़ी होना-नाक वर होणें. 
सोंका-पु. शिकें, टहात्ा. 
सींकिया-पु. रेघांचें रंगीत कापड.-वि. 

गवताच्या काडीसारखा बारीक. 
सींकिया जवान-काडी पहिलवान. 
सोंग-पु. शिंग, शिगाचें बनविलेलें वाद्य. 
(कहीं) सींग समाना-जागा मिहतणें. 
(किसीफे सिरपर) सींग होना-विशेषता 

असणें. [ असून मुलांत मिसक्रणें. 
सींग काटकर बछड़ोंमें मिलना-म्हातारा 
सींगना-क्रि. स. शिंगावरून चोरीची 

जनावरें ओल्ठखणें. 
सींगरी-स्त्री. एक प्रकारची शेंग. 
सींगी-स्त्री. शिग (वाद्य), एक प्रकारचा 

मासा, दूषित रक्त काढण्याची तु बडी. 
सींच-स्त्री. शिपण. 
सींचना-क्रि. स. शिंपडणें, भिजविणें. 
सींचाई-स्त्री. शिपडण्याची क्रिया. 
सीबे-ब-पु. सीमा. 
सी चरना या कॉडना-अधिकार गाजविणें. 
सी-अ. समान--स्त्री. हुइश, स्फुंदन, सूं 

सूं 'असा ध्वनि. 
(अपनी ) सी-आपल्या कड्न होईल तितकें, 
सीड-पु. भंड. [ मनाप्रमाणें 
सोकर-स्त्री. साखब्छी.-पु. पाष्याचा थेंब, 

धाम. [हत्यारावर चढलेला गंज काढणें. 

सीख-स्त्री. शिक्षण, शिकवण, सल्ला, 
लोखंडी छड, मांस भाजण्याची लोखंडी 
सत्नई. [प्याची क्रिया, छोखंडी गज. 

सीखचा-पु. लोखंडी सकईवर मांस भाज- 
सोखना-क़ि. स. शिकर्णे, एकादी मोष्ट 

समजावृन घेणें. 
सीखपर-पु. बदकाच्या जातीचा एक पक्षी. 
सीग़ा-पु. भाग, खातें,व्यापार, पेशा, सांचा. 
सीझ-स्त्री. उकड़, शिजण्याची किया. 
सीझना-क्रि. अ. शिजणें, उष्णतेनें बित- 

ल्णें किवा मऊ पडणें, कष्ट सोसणें, 
तपश्चर्या करणें, मिसत्ठण्याजोगें होगें, 
गारठणें, कर्जाची फेड होणें. 

सीठना-क्रि. स. बढाई मारणें. 
सीटपटाग-स्त्री. दर्पोक्ति. 

सीटी-स्त्री. शीढ्ू, शिटी (आवाज व 
वाजविष्याचें साधन). 

सीठना-पु. विवाह प्रसंगीं स्त्रिया गातात 
तें अश्लील गीत. 

सीठनी-स्त्री. पाहा 'सीठना '. 
सीठा-वि. निरस, बेचव. 
सीठी-स्त्री. चोथा, निःसत्व भाग, बेचव 
सीड़-स्त्री. ओल. पदार्थ . 
सीढ़ी-स्त्री. शिडी, हल्यू हल पुढें जाण्याची 
सीत-पु. थंड. [परंपरा. 
सीत पकड़-पु. हत्तीछा गारटठल्यामुत्नें 

होणारा रोग. [घारीदार कापड. 
सोकरू-पु. झाडावर पिकलेल्ा आंबा.-स्त्री | सीतल पाटी-स्त्री. एक प्रकारची चटई, 



सीतछा 

सीतला-स्त्री. देवी, कांजप्या. 
सीता-स्त्री, नांगरताना जमिनीवर पडणारी 

रेघ, सीता, एक वर्णवृत्त 
सीताफल-पु. सीताफछ, कोहब्छा. 
सीत्कार-पु. दुःखोद्ार. 
सोथ-पु. शीत (अन्न). 
सीद-पु. व्याज घेणें. 
सोदना-क़रि. अ. दुःखी होणें. 
सीध-स्त्री. लक्ष, निशाण, समोरची जागा. 
सीघां-वि. सरतछ, भोछा, शांत आणि 

सुशील, ध्येयाकडे असलेला. 
सीधासाधा-वि. भा , सरक.  आणएणें. 
(किसीको) सीधी “- करना-ताछचावर 
(काम ) सीधा करना-कार्य सफल करणें. 
सीधापन-पु. सरक्रपणा. 
सीधे-अ. सर रीतीनें. 
सीन-पु. नाटकांतीरू दृश्य, देखावा. 

सीना-क्रि.स. शिवणें,टांके मारणें-पु, छाती . 
सीना जोरी करना-रगेलपणा करणें. 
सीना पिरोना-कशीदा काढएणें. 
सोने से रूगाना-मिठी मारून भेटणें, 
सीना जोर-वि. शिरजोर. [आलिगन देणें. 
सीना बंद-पु. चोढ्ी. 
सीना बाह-पु. एक प्रकारचा व्यायाम. 
सीना सिपर होना-क्ि .स. संकटांत उ्ें 
सीप-पु. शिपला. (राहणें. 
सीप(पि)ज-पु. मोती. 
सीपर-पु. ढाल. 
सीपसुत--पु. मोती. 
सीपी-स्त्री. शिपला. 
सीबी-स्त्री. हुंदका. 
सीस-मा-पु. सीमा .-स्त्री. चांदी,धनदौलत. 
सीमा फोडता या चरना-दडपशाही करणें. 

- ५६७ - सघका 

सीमासे बाहर जाना-मर्यादेबाहेर जाजमें. 
सीमान्त-पु. सरहद, सिमाप्रांत. 
सीमाप्रांत-पु. सरहद्वीवरील प्रांत. 
सीमाब-पु. पारा. 
सीमी-वि. चांदीचें. [प्रांत 
सीमोत्तर प्रांत-बायव्य सरहद्दी पलीकडील 
सीय-स्त्री. सीता. 
सीयरा-वि. पाहा “सियरा'. 
सीर-पु. नांगर, नांगराला जुंपछेछा बैल, 

सूर्य.-स्त्री. जमीनदार स्वतः करीत 
असलेली जमीन.-पु. नाडी.-बवि. थंड, 
शांत. 

सीरत-स्त्री. प्रकृति, गुण, स्वभाव. 
सीरा-पु. साखरेचा पाक, हलवा.-वि. थंड. 
सील-स्त्री. जमिनींतील ओलावा .-पु. शील, 

स्वभाव, उत्तम आचरण.-वि. तत्पर. 
सीला-पु. गरीब व तपस्वी लोक शेतांतून 

वेचून घेतात ते दाणे, शेतांतून दा्णे 
वेचून त्यावर निर्वाह करण्याती साधुंची 

सीव-स्त्री. सीमा... [वृत्ति.-वि. ओलें. 
सीवन-पु. शिलाई, शिवणामुल्ठें पडलेली 

सीस-पु. डोकें. [ रेघ, जोड़. 
सीसक-पु. शिसें. 
सीसकार-पु. कांच काम करणारा का रागीर. 
सीस ताज्ञ-पु. शिकारी जनावरांची टोपी, 
सीस महल-पु. आरसे महाल. 
सीसा-पु. शिसें, आरसा, कांच. 
सींसी-स्त्री. थंडी, दुःख किया आनंदाच्या 

बेढीं तोंडांतून निषणारा शहद, बाटली. 
सीसों-सौं-पु. शिसवा्चें झाड़. । 
सीह-स्त्री. गंध.-पु. सिंह. 
सुं-प्रत्य. द्वारा, कड़न- 
से घना-कि. अ. बास घेणें. 



चुंधरो 
सुधती-स्त्री. तपकीर. 
सुघाना-क्ि. स. वास घेवविणें. 
सुंडा-पु. सोंड 
सुंडाल-पु. हत्ती. 
सूंबर-वि. सुदर, देखणा. 
सुंधावट-स्त्री. खरपूस वास, मातीचा वास 

-अपु.-स्पंज, तोफेची नछी साफ करण्याचा 
गज, गरम लोखंडांत भोंक पाडण्याचें 

. लोहारांचें हृत्यार, डागलेल्या तोफेची 
'किंवा बंदुकीची गरम नव्ठी थंड करण्या- 

, करितां त्यावर घातलेलें ओलें कापड. 
सु-नामाला जोड्न यावयाचें उपपद- 
सुअंजन--पु. चांगलें अंजन. 

सुअन-उु. पुत्र. कल 
सुअना-क्रि. अ. , उत्पन्न होणें--पु. 
सुअर-पु. डुक््कर. [पोपट, 
सुआउ-वि. दीर्घायु- 
सुआन-पु. कुत्रा. 
सुआना-क़ि. से. उत्पन्न करणें. 
सुआमी-पु. स्वामी. 
सुआर-पु. स्वेपाकी. 
सुआसिन-नी-स्त्री. सौभाग्यवती स्त्री. 
सुक-पु. पोपट, शिरीष वृक्ष. 
सुकचाना-क्रि, अ. लागणें, संकोचणणें. 
सुक़टा-पु. तोटा.-वि. दुबंछ, काटकुब्णा. 
सुकटी-स्त्री. पोपटाची मादी, बोंबील-- 

वि. सुदर, दुर्बक्ल. 
सुकड़ता-क्रि. अ. आखडणें. 
सुकककंस-वि. कठोर, चिडखोर, भांडखोर. 
सुकरति-स्त्री. सत्कमे, चांगुलूपणा 
सुकरात-पु. साक्रेटिस 
सुकवा-पु. शूक्र 
सुकवाना-क्रि. अ. आदचरयंचकित होणें. 

उककक, प् दर रब 

सुकासा-क्रि. स. सुकवणें 
सुकाल-पु. सुकाछ 
सुकित-पु. शुभ कर्म, मंगल कार्य, सत्काये. 
सुक्षिया, सुकीया-स्त्री. बायको, स्वकीया 
सुकी-स्त्री. पोपटाची मादी 
सुकुमार-वि. नाजूक, कोमल.-पु. उत्तम 

बालक, वनचाफा, तंबाखूचें पान 
सुकुरना-क्रि. अ. पाहा  सिकुड़ना 
सुकुलाइत-स्त्री. श्रेष्ठ, कुलीन स्त्री, शुक्ल 

ब्राम्हपाची बायको. 
सुकुबा (वा)र-वि. सुकुमार. 
सुकून-पु. स्थिरता, मनाची शांति. 
सुकनत-स्त्री. राहण्याची जामा, निवास 
सुकेत, सुकेतु-पु. सूर्य. ८स्थान- 
सुक्षणम-वि. सूक्ष्म. 

सुक्र-पु. शुक्र 
सुक्ल, शुक्ूू-पु. ब्राम्हण, पक्ष, विष्णु, 

कपिल मुनि.-वि. पांढरा,शुद्ध, सा त्विक, 
यशस्कर, प्रकाशमय 

सुक्कान-पु. सुकाण्. 
सुक्ति-क्ती-स्त्री. शिपला. [ धर्मशील. 
सुकृत-पु. पृण्य, दान.-वि. भाग्यवान, 
सुकृति-स्त्री. चांगलें काम. 
सुखंडी-वि. अशक्त.-स्त्री. मुलांना होणारा 

एक रोग, या रोगांत मुलें अशक्त 
सुखद-वि. सुखदायी. हित जातात- 
सुख-पु. सुख, आराम, एक प्रकारचें वृत्त, 

आरोग्य, स्वर्ग, पाणी.-अ. स्वभावत 
सुखक-वि. शुष्क [सुखपूर्वक. 
सुखकारी-वि. सुखकारक, सुखदायक 
सुखढरन-वि. सुख देणारे 
सुख दानिया-वि. सूख देणारी. [बृत्त. 
सुखदानी-वि. सुख देणा री .-स्त्री. एक वर्ण 
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सुख देनी, सुख बेन-वि. सुखदायक. 
सुख (खु)न-पु.कथन, बोल, वचन, कविता, 
सुखनिन्दिया-स्त्री. साखर झोंप. [म्हण. 
सुखपाल-पु. एक प्रकारची पालखी. 
सुखभन-स्त्री. शरीरांतील तीन मुख्य 

नाड्या पैकीं टाछुंतील नाडी (योगांत ). 
सुखमा-स्त्री. शोभा, सौंदर्य, दहा अक्षरांचें 
सुखरास-वि. सर्वस्वरी सुखमय. [एक वृत्त, 
सुखराना, सुखाना-क्रि. स. सुकविणें. 
सुखबन-पु. एकादी वस्तु सुकल्यामुल्ठे 

तिच्यांत होणारी घट, शाई सुक- 
सुखवार-वि. सुखी... [विष्याची वाह. 
सुखसाध्य-वि. सोपें, सुकर. 
सुखसार-पु. मोक्ष. 
सुखसीकर-पु. आनंदाश्षु 
सुखांत-पु. आनंदपर्यवसायी 
सुखाना-क्रि. स. सुकविणें 
सुखागर-वि. सुखाचें आगर 
सुखारा-री-वि. सुखी, सुखद. 
सुखाला-वि. सुखदायक, सहज: 
सुखासन-पु. पालखी, डोली, सुखद आसन. 
सुखिर-पु. सापाचें वारुत्ठ. 
सुखी-वि. आनंदित 
सुखेन-पु. विष्णु, वरुणाचा पुत्र जो वानर 

होता, परीक्षितीच्या एका पुत्राचें नांव 
सुखेना-वि. आनंद देणारा 

' सुगना, सुग्गा-पु. पोपट 
सुगब॒-स्त्री. चुलबुछ 
घुगम-वि. गसन करण्यास सोपें, सहज 

सुगल-पु. सुग्रीव सिर 
सुगसुग-स्त्री. कुणकुण, पत्तां, बोली. 
सुगाई-स्त्री. कामधेनु. 

सुमाना-क्रि. अ. शंका घेणें, नाराज होणें 
सुग्रा-पु. गुरुपासून मंत्र घेतलेली मनुष्य 
सुर्गंया-स्त्री. चोकी 
सुग्रीब-पु. वानरांचा राजा व वालीचा 

भाऊ, इंद्र, शंख.-वि. सुंदर मानेची 
सुधघट-हु-वि. सुदर, सुसाध्य 
सुघटित-वि. चांगल्या तहेनें घडविलेला 
सुघड़-र-वि. सुंदर, निपुण 
सुघड़ई-स्त्री. निपुणता, डौलदारपणा. 
सुधड़ता-स्त्री. सौंदर्य, निषुणता- 

सुघड़पन-पु. कुशलता, सौंदये. [निषुणता. 
सुघड़ाई-स्त्री. सुदरता, डौलदारपणा,« 
सुघरी-स्त्री. सुमूहुते--वि. सु दर. 
सुचना-क्रि. स. संचय करणें, एकत्र करणें. ' 
सुचा-वि. पवित्र, स्त्री.-ज्ञान, समज. 
सुचाना-क्रि. स. सुचविणें, दाखविणें, लक्ष 

वेधणें. 
सुचारू-वि. मनोहर, अतिशय सुदर, 

श्रीकृष्णाच्या एका पुत्रार्चे नांव. 
सुचाल-स्त्री. सदाचार. 
सुचाली-वि. सदाचारी, चारित्रयवान- 
सुचितन-पु. चांगला विचार. 
सुचि-पि. पवित्र, शुद्ध, निर्दोष, शुद्ध 

हृदयी .-स्त्री. स्वच्छता. एएका ग्र. 
सुचित-वि. कामापासून निवृत्त, बेफिकीर, 
सुचितई-स्त्री. निर्शिवितपणा, एकाग्नता, 
सुचिती-वि. स्थिरचित्त,निश्चित. [फुरसत. 
सुचिसंत-पु. सदाचारी 
सुचेत-वि. सावध 
सुच्छ-वि. स्वच्छ. 
सुच्छम्त-वि. सूक्ष्म 
सुछंद-वि. स्वच्छंद 
सुजन-पु. सज्जन, परिवारांतीर माणणसें 



सजनता 
च्छ 

सुजनता-सत्री. सौजन्य. । 
सुजनी-स्त्री. बिछान्याचरी मोठी चादर. 
सुजस-पु. सुयश. 
सुजागर-वि. प्रकाशमान सुशोभित. 

सुजान-वि. सुजाण, निपुण, पंडित, सज्जन. 
-पु. पति किंवा प्रेमी, ईश्वर. 

सुज्ञानी-वि. पंडित, ज्ञानी. 
सुजोग-पु. सुयोग, चांगली संधि. 
सुजोर-वि. दृढ. 
सुझाना-क्रि. स. सुचविणें, दाखविणें. 
सुझाव-पु. सूचना. 
सुटुकना-क्रि. अ. सुडसुड शब्द करणें, 

आकुंचन पावणें.-क्रि. स. चाबूक ओढणें. 
सुटुकि-अ. चाबूक मारून. 
सुठ-वि. सुंदर, अत्यंत्.-अ. पूर्ण 
सुठ (ठ) हर-पु. उत्तम स्थान. 
सुठार-वि. सुंदर, डौलदार. 
सुढि-वि. सुन्दर' पुष्कछ--अ. पूर्णपणें. 
सुझौर-पु. उत्तम स्थान. 
सुड़कना, सुड़सुड़ाना-क्रि. स. सुडसुड़ 

शब्द उत्पन्न करणें, भुरकर्णे. 
सुडौलू-वि. सुन्दर, डौलदार. 
सुढंग-पु. चांगली रीत- 
सुद्धर-वि. प्रसन्न, दयाल्ुु, डौलदार. 
सुढार-रू-वि. डौलदार, सुंदर. 
सुतंत, सुतंतर-वि. स्वतंत्र. 
सुतंत्र-वि. स्वतंत्र.-अ, स्वतंत्रतापूर्वक. 
सुत-पु. पृत्र.-वि. पार्थिव, उत्पन्न झालेला- 
सुतधार-पु. सूत्रधार, चालक. 
सुतना-पु. पायजमा.-क्रि. अ.. निजणें, 
सुतनी-वि. पुञ्रवती. 
सुतर-पु. उंट. 
सुतरबाल-स्त्री. उंटावरील तोफ. 
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सुतरां-अ. याकरितां, निदान, अस्थंत, 
सुतरी-ली-स्त्री. सुतती. [ आणसखीसुद्धां. 
सुवह (हा)र२-पु. सुतार, काराग्रिर. 
सुतहा-पु. सुताचा व्यापार करणारा,- 

वि. सुती. 
सुता-स्त्री. कन्या. [सवलूत.-वि. उत्तम. 
सुतार-पु. सुतार, कारागिर, चांगली संधि, 
सुतार बेठना या होना-सोय होणें. 
सुतारी-स्त्री. चांभाराची सुई, सुताराचें 

काम.-पु. शिल्पकार. 
सुतिन-स्त्री. रूपवती स्त्री. 
सुतिया-स्त्री. स्त्रियांच्या गठछयांतील एक 
सुतीख (छ ) न-वि. अत्यंत ती०ण. [दागिना. 
सुतीछी-वि. तीक्षण धारेची. 
सुतुही-स्त्री. शिपली. 
सुतुन-पु. स्तंभ, खांब- 
सुथना-पु. पायजमा. 
सुथनी-स्त्री. स्त्रियांचा सैल पायजमा, 

अब्यवाच्या कंदासारखें फल्व. 
सुथरा-वि. स्वच्छ. 
(साफ) सुथरा-नीटनेटका. 
सुथराई-स्त्री. स्वच्छता, निर्मलता. 
सुथरेशाही-पु. गुरूतानकचा शिष्य सुथ- 

राशाह यानें चालबिलेला संप्रदाय, 
या संप्रदायाचा अनुयायी. 

सुदावन-पु. सुदाम, समुद्र, ऐरावत. 
सुदि-दी-स्त्री. शुक््लपक्ष. 
सुदीपति-स्त्री. प्रकाश, खूप उजेड. 
सुदृर-वि. फार दूर. स्वदेश, 
सुदेस-पु. उत्तम देश, उपयुक्त स्थान, 
सुद्दानदी-पु. पोटांतील सुककेला मत्त- 
सुध-स्त्री. शुद्ध, स्मरण, चेतना, बातमी. 
सुध दिलाना-आठवण देणें. " 
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सुध न रहना-आठवण न राहणें. 
सुध बिसरना या बिसारता-विसरून जाणें, 
पुषबुष- शुद्ध, चैतन्य. [एकाद्याला विसरणें. 
सुबसना-वि. सचेत. 
सुधर-पु. बया नांवाचा एक पक्षी: 
सुघरना-क्रि. अ. सुधारणें, संशोधन होणें. 
सुधराई-स्त्री. सुधारण्याचें काम किवा 

मजुरी, सुधारणा. 
सुधवाना-क्रि. स. दोष दूर करणें. 
सुधा-स्त्री. अमृत गंगा, दूध, जल, पृथ्वी, 

वीट, वीज, मध, चूना, अकं, रस, 
सुधाई-स्त्री. सरत्ठपणा, साधेपणा. [विष. 
सुधाकर-पु. चंद्र. कुंडली करविणें. 
सुधाना-क्ति. स. आठवण करणें, शोधविणें, 
सुधार-पु. सुधारणा- [सुधारक. 

सुधारक-पु. संशोधक,सामाजिक व धामिक 
सुधारना-क्रि. स. सुधारणें. 
सुधारा-वि. निष्कपट. 
सुधि-स्त्री. पाहासुध - 
सुधियाना-क्रि. स. पाहा सुधाना . 
सुधी-पु. विद्वान.-वि. चतुर, धामिक, 

बुद्धिमान.-स्त्री. चांगली बुद्धि. 
सुन-वि. सुन्न. 
सुन किरबा-पु. सोन किडा. 
सुनगुन-स्त्री. भेद, माग, कानगोष्टी. 
सुनत-ति-स्त्री. सुता. 
सुनना-क्रि. स. ऐकणें. [शरीर बहिरावणें. 
सुनबहरी-स्त्री. पाय सुजण्याचा रोग, 
सुन बहिरी-स्त्री. ऐकलें न ऐकलेंसें करणें. 
सुनयमा-वि. सुंदर डोलचांची. 
सुनरा, सुनवार-पु. सोनार. 
सुनवय्या-वि. ऐकणारा, ऐकविणारा. 
सुनवाई-स्त्री. सुतनावणी, ऐकण्याची क्रिया. 

सुएत 

सुनसर-पु. एक प्रकारचा दागिना- 
सुनसान-वि. सामसूम, निर्जन. 
सुनहरा-ल्ा-वि. सोनेरी. 
सुनहा-पु. कुत्रा. 
सुनाई-स्त्री. ऐकण्याची क्रिया. 
सुनाजू-पु. चांगलें धान््य, [टाकून बोलणें. 
सुनाना-क्रि. स. ऐकविणें, फटकारणें, 
सुनार-पु. सोनार. [सु दर स्त्री, 
सुनारी-स्त्री. सोनारीण, सोनाराचें काम, 
सुनावनी-स्त्री. बाहेरगांवाहन आलेल्या 

आप्ताच्या मृत्यूचा समाचार, मृत्यूच्या 
समाचारानंतर करावयाची अंधोछ- 

सुनासोर-पु. इंद्र. 
सुनाहक-अ. व्यर्थ, फुकटवें. 
सुनील-पु. डाव्िबाचें झाड, लाल कमत्ठ- 
सुनीलक-पु. नीलकांति हिरा, निढा भुंगा. 
सुनी अन सुनी कर देना-एकलें न ऐकलेंसें 

सुनेय्या-वि. ऐकणारा. [करणें. 
सुन्दर-वि. सु दर. 
सुन्न-वि. निर्जीव.-पु. शून्य. 
सुशन्नत-स्त्री. प्रथा, महंभदानें केलेलें काम, 
सुझा-पु. टिब, शून्य: चिता. 
सुन्नी-पु. सुनी पंथ- 
सुपच-पु. चांडाल्ठ. 
सुपत-वि. प्रतिष्ठित. [वृत्त.-वि. समतल. 
सुपत्थ-पु. संदाचरण, चांगला रस्ता, एक 
सुपन, सुपना-पु. स्वप्त. 
सुपरस-पु. स्पर्श. 
सुपारी-स्त्री. सुपारी: 
सुपास-पु. आराम. 
सुपासी-वि. सुख देणारा. 
सुपुर्द-पु. सोपबिलेलें. 

सुपृत-पु. सुपुत्र, 



सुपेत-व 

सुपेतु-इ-नवि. पांढरें, उज्वल. 
सुपेती-स्त्री: पांढरेपणा. 
सुपेदा-पु. कभील किवा शिक्षाचें भस्म. 
सुपेबी-स्त्री. सफेती, पांघरण्याची चादर, 
सुपेली-स्त्री. लहान सूप.[पासोडी,बिछाना. 
सुफल-पु. सुंदर फछ, चांगला परिणाम. 
सुफूफ-पु.चूर्ण. [-वि.सु दर फछांचा, सफल 
सुबकन-पु. हुंदका. 
सुबकना-क्ि. अ. हुंदका देणें. 
सुबकौ-स्त्री. हुंदका. 
सुबरन-पु. सुवर्ण, उत्तम रंग. 
सुबस-वि. स्वतंत्र, स्वच्छंदी. 
सुबह-स्त्री. सकात् 
सुबहृदसम--अ. मोठया पहाटेस 
सुबहसादिक-स्त्री. अरुणोदय 
सुबहा-स्त्री. लहान जपमात्ठ, स्मरणी. 

सुबहान, सुभात-वि. पवित्र, स्वतंत्र, 
सुबहान अल्ला-अ, अरबी भाषेंतील एक 

आइ्चर्योद्गार, मी पविन्नता पूर्वक ईश्व- 
सुबास-स्त्री. सुवास. [राचें स्मरण करतों. 
सुबाहु-पु. धतराष्ट्राचा मुलगा, सैन्य.--वि. 

दुह आणि सुदर बाहूंचा. 
सुबि (वि)घा-स्त्री. अनुकूलता, सवलूत, 
सुबिस्ता, सुबीता-पु. सुयोग, सवलत. 
सुबुक-वि. हलकें, सु दर.-पु. एक घोडा. 
सुबक दस्त-वि. चपछ, जलद काम कर- 
सुबुकी-स्त्री. हलकेंपणा, अपमान. [णारा. 
चुबत-पु. प्रमाण, पुरावा 

सुबेल-पु. लंकेत एका शिखराचें नांव 
सुभ, शुभ-वि. शुभ 
सुभग-वि. सुंदर, मनोहर, भाग्यवान, 

प्रिय, सुखकर, ऐश्वर्ययक्त स्त्री 
सुभगा-स्त्री. आपल्या पतीस प्रिय असलेली 

सुरर 

सुभगुन-पु. चांगला ग्रुण, उत्तम आचरण 
सुभट-पु. महान योद्धा ' 
सुभर-वि. शुझ््र, पांढरें, संपूर्ण >मरलेलें 
सुभा-स्त्री. अमृत, शोभा, हरडा, पेरस्त्री 
सुभाई, सुभाऊ, सुभाय, सुभाव-ब--पु. 

स्वभाव--अ. स्वभावतः, सहज. 
सुभाग-पु. सौभाग्य, सुदेव. 
सुभागी-वि--भाग्यशाली 
सुभायक-वि. स्वाभाविक. 
सुभिक्ष-पु. सका. 
सुभीता-पु. सुयोग, सबलत 
सुभीतेसे-अ. सोईसोईनें 
सुभुज-वि. सु दर बाहु असलेला.-पु. एक 
सुभौटी-स्त्री. शोभा, सुंदरता. [राक्षस- 
सुझ्र, शुभ्ू-वि. शुक्र, पांढरें. [सारथी. 
सुमंत-त्र-पु. दशरथ राजाचा मंत्री आणि 
सुम-पु. खुर, टाप, चंद्र, कापूर, आकाश, 

पुष्प. [भक्त्ति, मैत्री.-वि. बुद्धिमान. 
सुमति-स्त्री. सागराची पत्नी, सुबुद्धि, 
सुमन-पु. देव, पंडित, विद्वान, फूल.--वि. 
सुस (सि ) रन-पु. स्मरण. [सहूदय, सुन्दर. 
सुमरना-क्रि. स. स्मरण करणें, जप करणें. 
सुमरनी-स्त्री. जपाची लहान माह. 
सुमित्रा-स्त्री. दशरथाची पत्नी. [वृत्त- 
सुमुखी-स्त्री. सुन्दर स्त्री, आरसा, एक 
सुमेरू-पु. पुराणांतील एक सोन्याचा पर्वत, 

शिवाजी, जपमाकेचा मधला मणी 
एक वृत्त.-वि. फार उंच, सुंदर 

सुमृति-स्त्री. धर्मझास्त्र, मिमांसा 
सुरंग-स्त्री. बोगदा, सुरुंग, पाणसुरुंग, 

संधि, उत्तम रंग.-वि. सुदर रंगाचा 
सुंदर, सुरस, लाल रंगाचा, निम्मेल॑-- 
पु. नारंगी 
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धुर--पु. देव, विद्वान, आवाज, स्वर. 
सुरमें सुर सिलाना-हांजी हांजी करणें. 

32 के 
सुरक-पु. ५ जाणें. 
हरकत स. हवेबरोबर वर जोढले 
सुरकुदाब-पु.. फसविषण्याकरितां स्वर 

बदलन बोलणें. 
सुरक्षित-वि. चांगल्या प्रकारें रक्षण केलेलें. 
सुरख-खा-पु. लालरंग, मद्य, दारु.-वि. 

तांबडा, लाल. 
सुरखाब-पु. चातक पक्षी. [असणें. 
सुरवाबका पर लगाना-विलक्षणपणा 
सुरखी-स्त्री. विटांचा चुरा, लाली, लेखाचा 

मथछ्ठा, रक्त. 
सुरंग-वि. सु दर रंगाचा, डौलदार, रसाह्, 

लाल रंगाचा, स्वच्छ-पु. संत्रें. 
-सत्री. डोंगरांत सुरुगण लावून तयार 

सुरग-पु. स्व. [ केलेला रस्ता. 

सुरगृुर-पु. बृहस्पति, विष्णु. 
सुरज-पु. सूर्य- जितुर. 
सुरजन-पु. देवाचा समूह. -वि. सज्जन, 
सुरधना-क्रि. अ. उकलठणें. 
सुरक्षाना-क्रि, स. सोडविणें, उधडणें, 

मोकलछें करणें. 
सुरत-ति-स्त्री. आठवण.-पु. संभोग. 
सुरतरू-पु. कल्पवृक्ष. नसणें. 
सुरत बिसारना-विस्मरण होणें, आठवण 
सुरता-वि. शहाणा.--स्त्री. देवत्व, देवांचा 

समूह, ध्यान, चेतना. 
सुरतिय-स्त्री. देवाची स्त्री 
सुरती-स्त्री. तंबाखू, 
सुरतीला-वि. सावध, इर्मरण ठेवणारा. 
सुरतैन-स्त्री. रखेली. 

सुरदार-वि. सुस्वर. 
सुरधुनी-स्त्री. गंगानदी. 

सुरनाह-पु. इंद्र. 
सुरफा-पु. खोकला, कास. 
सुरबहार-पु. सतारी सारखें एक तंतुवाद्य, 
सुरबिरिक्त, सुरवच्छ-पु. कल्पवक्ष, 
सुरबेल-स्त्री. कल्पलता, 
सुरभंग-पु. स्वरभंग. 
सुरभान-पु. इंद्र, सू्े. 
सुरभि-पु. वसंत ऋतु, चैत्र महिता, सोनें.-- 

स्त्री. पृथ्वी, गाय, दारू, तुछस, सुगंध- 
वि. सुगंधित, सु दर, उत्तम. 

सुरभीला-वि. सुगंधित, 
सुरमई-यी-वि. फिक्का निव्ठा.-पु. फिक्का 

नित्ठा रंग वा रंगाचा कपडा. सिछई. 
सुरमचू-पु. सुरमा डोक्बांला लावण्याची 
सुरमा-पु.डोल्यांत घालावया चें एक अंजन- 
सुरमोर-पु. विष्णु. 
सुरराई-ज-ब-पु. इंद्र, विष्णु. 
सुररुख-पु. कल्पवृक्ष. 
सुरल्ि-स्त्री. क्रीडा, खेल. 
सुरवीधी-स्त्री. देवमागें, आकाश गंगा. 
सुरस-वि. सरस, रसदार, स्वादिष्ट, गोड, 

सुंदर. 
घुरसर-पु. मानस सरोवर.--सत्री. गंगानदी.- 
सुरसरि-री, सुरसरिता-स्त्री. गंग्रानदी- 
सुरसा-स्त्री. एक अप्सरा, तुछस, भ्राह्मी, 

दुर्गा, एका वक्षाचें नांव, सर्पांची आई. 
सुरसाई-पु. इंद्र, विष्णु, शिव. 
सुरसाल-लू-वि. देवशत्र. 
सुरसुराना-क्ि. अ. चछ येणें, कड येणें. 
सुरसुरी-स्त्री. अछी, सोंड किश. 
सुरसेनप-पु. देवांचा सेनापति, कातिकेम. 



सुरसेयोा 

सुरसंया-पु. पाहा सुरसाई '. 
सुरहना-क्रि. अ. भरून येणें.. 
सुरहरा- वि. सुरसुर शब्द करणारा. 
सुरही-स्त्री. कामघेनु, जुगाराच्या सोढ्ठा 
सुरांगना-स्त्री. देवांगना. [कवडधा. 
सुरा-स्त्री. मद्य, दारू, पाणी, सुरई. 
सुराई-स्त्री. शौयं, देवत्व. 
सुराख-पु. छिद्र, भोंक. 
सुराग्-पु. अत्यंत प्रेम, सुगावा, शोध. 
सुराण रसो-वि. पत्ता लावणारा. 
सुरागाय-स्त्री. नीलगाय. 
सुराती-स्त्री. चांगली रात्र. 
सुरानीक-पु. देवांचें सैन्य, चांगलें मद्च. 
सुरारि-री-पु. राक्षस. 
सुरासार-पु. अलकोहोल. 
सुरासुर-पु. देव आणि दानव. 
सुराही-स्त्री. सुरई. 
सुरीन-पु. ढुंगण, नितंब. 
सुरीला-वि. प्रसन्न, अनुकूल, 
सुरुख-वि. प्रसन्न, लाल. 
सुरुखरू-वि. तेजस्वी, यशस्वरी, सफल. 
सुरुचि-स्त्री. धरवाची सावत्र आई, चांगली 

रुचि.-वि. रुचकर. 
सुरुबा-पु. भाजीचा रस, रस्सा- 
सुरूर-पु. आनंद, मामुली नशा. 
सुरंत, सुरेतिन-स्त्री. रखेली. 
सुछ्लं-वि., लाल रंगाचा. -पु. लाल. 
सु्लरू-वि. तेजस्वी, यशस्वी, प्रतिष्ठित. 
सुर्खी-स्त्री. लाली, लेखाचा मथक्ठा, रक्त. 
सुर्ता-वि. हुशार, बुद्धिमान. 
सुर्रा-पु. पैसे ठेवष्याच्ी थैली, कसा. 
सुलक्खन, सुलल्छन-वि. सुलक्षणी, भाग्य- 

वान. -पु. शुभ लक्षण. 
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सुरूग-अ. जब. 
सुलगना-क्रि, अ. पेटणें, संताप होणें. 

सुलूगाना-क्रि. स. पेटविणें. 
सुरूगै-क्रि. चांगल्या रीतीनें पेटलें. 
सुरूच्छनी-वि. सुलक्षणी, भाग्यवान, 
सुरूच्छ-वि. सुंदर. [ होणें, सोपें होणें. 

सुलझना-क्ि. अ. उकलणें, कठिणता दूर 
सुल्झाना-क्रि. स. सोडविणें, गुंतागुंत 

नाहींशी करणें, प्रश्न सोडबिणें. 
सुलझाब-पु. उकल. 
सुलढा-वि. सुलट, उलट याच्या विरुद्ध. 
सुलतान-पु. सम्राट, बादशहा.- 
सुरूताना-स्त्री. सम्राज्ञी. 
सुलताना चंपा-पु. उंडल ( याच्या बियांचें 

तेल काढतात. ) 
सुलतानी-स्त्री. बादशाही, एक प्रकारचें 

रेशमी कापड. -वि. लाल रंगाचा- 
सुलूप-वि. स्वल्प, थोडें. 
सुलफ-वि. कोमल, नाजूक, लवचिक, मृदृ. 
सुलफा-पु. चरस, गांजा. 

सुरूफ़ेबाज-वि. गांजेकस- 
सुलभ-वि. सहज मिलछुणारा, समजण्यास 
सुलह-स्त्री, तह, भेट. [ सुलभ, साधारण. 
सुलहनामा-पु. तहनामा- 
सुलाना-क्रि. स. निजविणें. [ सालोमन. 
सुलेमान-पु. यहुद्यांचा एक प्रसिद्ध राजा 
सुलेमानी-पु. पांठ्या डोछचांचा घोडा, 

काढ्ा व पांढरा असा दुरंगी दगड- 
सुब,सुबन-पु. मुलगा, सूर्य, अग्नि, चंद्र, 
सुबटा-पु. पोपट. [सुमन. 
सुबनारा-पु. पुत्र. 
सुबस-वि. स्वाधीन. 
सुवांग-पु. सोंग, नक्कल. 



सुत्रा 

सुबा-पु. पोपट, मोठी सुई. 
सुवाना-क्ि. स. निजविणें. 
सुवार-पु. स्व्यंपाकी, चांगला दिवस. 
सुवास-पु. चांगला वास, सुंदर घर, एक 

बर्णवृत्त. 
सुवासिनी-स्त्री. सधवा स्त्री, तारुण्यांत 

सुद्धां पित्याच्या घरीं राहणारी स्त्री. 
सुविधा-स्त्री. पाहा सुभीता . 
सुशीरू-वि. शीलवान, सक्चरित्र, नम्र. 
सुष (स) मा-स्त्री. शोभा, सौंदर्य, दहा 

अक्षरांचें एक वृत्त, [ अ. सुकणें. 
सुधाना-क्रि. स. सुकविणें, वाल्वविणें.-क्रि. 
सुषुष्ति, सुषोपति-स्त्री. निद्रा, अज्ञान. 
सुष्ठ-अ. चांगल्या रीतीनें. -वि. उत्तम, 
सुष्ठता-स्त्री. सौंदर्य, सौभाग्य. [ सुंदर. 
सुस-स्त्री. बहीण. 
सुसकना-क्रि. अ. स्फुंदणें, हुंदके देणें, 

जिवाची धागधुग होणें, भीति वाटणें, 
उचकी लागणें, उध्व॑ श्वास लागणें, 
अधीर होगें. 

सुसताना-क़ि. अ. आराम करणें. 
सुसती-स्त्री. आलस, ढिलाई. 
सुसर-रा-पु. सासरा. 
सुसराल-स्त्री. सासुरवाडी. 
सुसरी-स्त्री. सासू, गंगानदी. 
सुसा-स्त्री. बहीण. 
सुसाना-पाहा ' सिसकना 
सुसीतलाई-स्त्री. थंडगारपणा. 
सुसेन-पु. पाहा  सुषेण 
सुस्त-वि. दुबंछ, कमजोर, आलकझी , उदास 

निस्तेज, निरुत्साही- 
सुस्ताई,सुस्ती-स्त्री. आक्स, श्षैथिल्य. 
सुस्ताना-क्रि. अ. आराम करणें. 

*_ पूछ णू सुहेस 
सुस्थ-वि. निरोगी, स्वस्थ, सुखी, आनंदी, 
सुस्थचित्त-थवि. प्रसन्नचित्त.  [सुस्थिर. 
सुस्थता-स्त्री. निरोगीपणा, स्वास्थ्य, शांति, 

प्रसन्नता, कुशल, क्षेम. 
सुस्वादु-वि. स्वादिष्ट, 
सुहंग-वि. स्वस्त. 
सुहटा- वि. सूं दर. 
सुहड़- पु. योद्धा: 
सुहनी-स्त्री. केरसुणी, कुंचा. -वि. सुंदर. 
सुहबत-स्त्री. सोबत. 
सुहबतो-पु. सोबती. 
सुहराना-क्रि. स. पाहा 'सहलाना *. 
सुहा-पु. एक पक्षी. 
सुहाई-स्त्री. शोभा. 
सुहाग-पु. सौभाग्य, वराचा पोषाख, 

वरपक्षाकडील स्त्रिया विवाहाच्यावेढ्ीं 
गातात तें मंगलूगीत. 

सुहाग उतरना- वेधव्य येणें. 
सुहागन-सौभाग्यवती. 
सुहागा-पु. टांकणखार. 
सुहागिन-नी-स्त्री. सौभाग्यवती. 
सुहागिल-स्त्री. सौभाग्यवती. 
सुहाता-वि. सहन करण्याजोगें. 
सुहाया-क्रि. अ. शोभणें, चांगलें वाटणें.- 
सुहाना-वि. सुंदर, सुशोभित. [वि. सुंदर, 
सुहारी-स्त्री. पुरी- 
सुहाल-पु. तिखटामिठाची पुरी: 
सुहाब-वि. सुंदर. 
सुहावन-ना-ला-वि. शोभिव॑त- 
सुहाबा-वि. आवडता, सुंदर, प्रिय. 
सुहावनी- वि. सुंदर स्त्री, शोभिवंत वस्तु, 
सुहास-सी-वि. हसतमुख. 
सुहेरू-वि. सुंदर, शोभिवंत. 



सुझेलरा 

घुहेलरा-वि, सुंदर, सुखदायक.-पु. मंगल* 
झुहेला-वि. पाहा सुहेलरा'. [गीस, स्तुत्ति. 
सुहृत-द-पु. मित्र. 
सूंगरा-पु. रेडा. - [ साप चावणें. 
सूघना-क्रि. स. वास घेणें, कमी खाणें, 
(सिर ) सू घता-प्रेमासें मस्तक हुंगणें. 
सू घनी-स्त्री. तपकी र. 
सू छा-पु. वास घेऊन जमिनींतील पाण्याचा 

पत्ता छावणारा मनुष्य, जासूद. 
सुट-स्त्री. मौन. 
सुड़-- स्त्री. सोंड. 
सुडी-स्त्री. अछी, एक किडा. 
सूं स-स्त्री. सुसर. 
सु ह-समोर, पुढें. 
घू-अ. कडे. 
सूमर-पु. डुक््कर. 
सुआ-पु. पोपट, दाभण. 
सुई-स्त्री. सुई, घडच्ाव्वाचा कांटा, अंकुर. 
सुक-पु. पोपट, शुक्रतारा. 
सूृकना-क्रि. अ. सुकणें. 
सुकर-पु. डुक््कर. 
सुकरकेत-पु. मथुरा प्रांतांतील एक प्राचीन 

तीथे, तुलसीदासाचें जन्मस्थान. 
सुका-पु. पावली. 
सुक्ष्म--वि. फार लहान, बारीक किवा तलम. 

-पु. परमाणु, परब्रह्म, लिंग शरीर. 
सुख्च-वि. सुकलेलें 
सूखछड़ा- पु. क्षयरोग् 
सुखता-क़ि. अ. सुकणें 
सुख्वा-वि: सुकलेलें, कोरडें, हृदयहीन, कोरा, 

नुसता, उदास. -पु. दुष्का८त्ल, नदीचा 
किनारा, कोरडी जमीन, तंबाखूचें 
सुकलेलें पान, एक अकारचा- खोकंला,. 
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मुलांचा एक रोग. ह 
सुखा जवाब देना-इन्कार करणें. 
सूचक-थि. सूचना करणारा. -थु. सुई, 

शिपी, नाटककार, सूत्रणार, क॒त्रा. 
सूचना-स्त्री. सूचना, जाहीरात, छेदर्णें 

-क्रि. अ. दाखविजें 
सूचना पत्न- पु. जाहिरात: 
सूचा- स्त्री. विनंति, सूचना, सावधगिरी- 

सूचित-वि. ज्याची सूचना दिली आहे असा 
सूची-पु. गृप्तहेर, चगलखोर, दुष्ट. -स्त्री' 

सुई, नजर, दृष्टि, सैन्याचा एक प्रकारचा 
सूचीपत्न- पु. सूचि व्यूह, सूचीपत्र . 
सूच्यार्य- पु. व्यंगार्थ. 
सूज, सूजन-स्त्री. सूज. 
धुजना-क्रि, अ. सुजणें, सूज येणें. 
सूजनी-स्त्री. भरतकाम केलेलें बस्त्र, बिछा- 
सूजा-पु. दाभण. [ न्याची मोठी चादर. 
सूजाक- पु. परमा (रोग). 
सुजी-स्त्री. रवा, सुई.-पु. दरजी. 
सुझ-स्त्री. दृष्टि, कल्पना. 
सुझना-क्रि. अ. सुचणें, नजरेस येणें, सुट्टी 
सूझबूझ-स्त्री. समज, अक्कलू. [सिल्रमें. 
सूटा-पु. तोंडानें तंबाखू किवा गांजाचा 

झुरका जोरानें ओढणें. 
सृत-पु. सुतक्क, दोरा, माप, ओलछ।्ठंबा, 

सारथी, भाट, पौराणिक, सुतार, सूत्र- 
घार, सूर्य.-वि. उत्पन्न झालेला, चांगला, 
अथंपूर्ण छोटें वाक्य 

सूत घरना-रेघ मारणें, खूण करणें. 
सुतमें तुत मिलना-जशास' तसें. [ मिक्णें, 

में मृत बेठना-भेटणें, शेरास सव्वा शेर 
सृतकाघर-पु. -सूतिकागृह, बाक्ंतिणीची 
सूतन-स्त्री - . [जांगा. 



खूतना 

सुलना-क्रि. अ. निजणें. 
सूति-स्त्री. ज़न्म, प्रसव, उगम. 
सूृती-वि. सुताचे.-स्त्री. शिपली, 
सूत्र-पु. दोरा, यज्ञोपवित, रेषा, क् 

नियम, पत्ता. 
सूत्रपात-पु. आरंभ, सुरवात. 
सुथन-ना-स्त्री. पायजमा, 
सुथनी-स्त्री. पायजमा, एक प्रकारचा कंद. 
सुद-पु. लाभ, ब्याज. 
सुद दर सुद-चक्रवाढ व्याज. 
सुदता-क्ि. स. नाश करणें. 
सूदी-वि. व्याजी. 
सुध-वि. सरछ, शुद्ध. 
सूधना-क्रि. अ. खरें होणें, सिद्ध होणें. 
सूधा-वि. सरक्ठ. 
सुधे-अ. सरव्ठपणानें. 
सुन-पु. प्रसव, जन्म, कब्ठी, फूल, फल्, पुत्र. 
सुना-वि. शांत, निर्जंन. -पु. एकांत. -स्त्री. 

मुलगी, कसाईखाना, हत्या. 
सूनु-पु. पुत्र, घाकटा भाऊ, नातू, सूर्य. 
सूप-पु. वरणाचें पाणी, पातत्ठभाजी, बाण, 
सूपच-पु. चांडाल. [ सूप. 
सुपनखा-स्त्री. शुर्पणला. 
सुपा-पु. सूप. 
सूफ-पु. लोकरी कपडा, लोकर. 
सुफियाना-वि. सुफी संप्रदायाशी संबंध 

ठेवणारा, हकछा आणि सुंदर. 
सूफ़ी-पु. मुसलमानांचा एक घा्िक उदार 

संप्रदाय कांबढें पांघरणारा. 
सूबा-पु. प्रांत, सुभा, सुभेदार. 
कब अर 28 भेदार, सुभ्यावरीऊझ अधि- 

कारी, एका लरूहानशा अधि- 
काथ्याचा हुड्टा. 
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[-वि. शून्य. 

सुका 

सूभर-वि. सुंदर, दिव्य, स्वच्छ, 
सूम-वि. कृपण, कवडीचुंबक. 
सूर-पु. सूरदास, डुक््कर, आनंद, काछसर 

ल्लरंग, कर्णा. -वि. श्र. 

सुरज-पु. सूर्य. 
सूरज पर भूकना या घूल फेंकला-निर्दोष व 

पवित्र माणसाला दोष लावणें. 
सूरजको दीपक दिखाना-जो स्वतः शहाणा 

आहे त्याला शिकवबिणें. 
सूरजतनी-स्त्री. यमुना. 
सुरजमुखोी-पु. पिवक्तया फुलांचें झाड़. 
सुरत-स्त्री. चेहरा, उपाय, दक्षा, शोभा, 

स्मरण. -कि. अनुकूल. ! 
सुरत दिखाना-तोंड दा बविणें. 
सूरत बनाना-वेश बदलणें, नाक मुरडणें. 
सूरत बिगड़ना-निस्तेज होणें. 
सुरतवार-वि. सुंदर, 
सूरतन--अ. बाहेरून. 
सूरतपरस्त-वि. सौंदयंपूजक, मू्तिपूजक, 

केवकछ रूपाची उपासना करणारा. 
सूरत हराम-वि. फक्त बाह्य देखाबा 

चांगला असलेला. 
सूरता, सुरताई-स्ती, पराक्रम. 
सुरन-पु. सुरण. 
सूरसा-बा-पु. वीर. 
सूरसाबंत-पु. युद्धमंत्री, नायक, 
चुरा-पु. कुराणाचा अध्याय, 

सूराख-पु. छिद्र. 

का जि ले कक केस सुछता-क्रि. स. करणें, भाल्यानें: 
मारणें--क्रि. अ. ब्यथित करणें. 

चुली-स्नी. सूछ--पु. शंकर, 
सूधना-क्रि. अ. बाहणें..-पु. पोषट,. दाभण, 
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सूस-सुसर. 
घुसी-स्त्री. एक कापड 
सुसुम-वि. कोंबट. 
सूहा-पु. एक प्रकारचा लाल रंग, एक 

- 'सूही-वि. तांबडें. [मिश्र राग. -वि. छाल. 
सं ग-पु. शूढू, भाला, तीर, गजरा, मात्ठ, 

शिंग, शिखर, कंगोरा, शिंग (बाजा), 
कंमछ, शु गऋषि. 

सुगाल, शुगाल-पु. कोल्हा. 
सुजन-पु. रचना, उत्पादन, सृष्टीची 
सेंक-स्त्री. शेक. [उत्पत्ति, 
सेंकना-क्रि. स. शेकणें, भाजपणें. 
(ऑष्ख ) सेंफना-सौंद्य पाहणें, डोछचाचें 

पारणें फिटणें. 
(धूप) सेंकना-उन्हांत बसणें. 
सेंगर-पु. शेंगाचें एक झाड ( भाजी कर- 

तात ), मार्गशीर्ष महिन्यांत येणारें 
भाताचें पीक, क्षत्रियांची एक जात: 

सेंट-स्त्री, सुगंध. 
सेंटना-क्रि. अ. सुगंध येणें 
सेंठा-पु. शेणी. 
सेंत-स्त्री, फुकट, 
सेंतका, सेंतमें-फुकटचें, रासच्या रास. 
सेंतना-क्रि. स. ताब्यांत ठेवणें, एकत्र करणें, 

संभालून ठेवणें, हातानें जमा करणें. 
सेंतमेंत-अ, फुकट, बिनखर्चोनें. 
सेंति-ती-स्त्री. फुकट. -प्रत्य. जुन्या हिंदीचें 

करण व अपादान विभकतीचे प्रत्यय, 

सेंदुर-पु. कुंकू. 
सेंदुर चढ़ना-लग्न होगें (स्त्रीचें). [डबा. 
सेंढुरा-वि. शेंदरी रंगाचा. -वि. शेंदराचा 
सेंदु॒रिया-पु. छोल फुलें येणारें एक झाड. 

“वि. राकूसडक. 

सेंदुरी-स्त्री. छाल रंगाची गाय. 
सेंघ-स्त्री. चोरी करण्याकरितां भितीला 

पाडलेलें छिद्र. 

सेंध रूगाना या मारना-छिद्र फाडणें. 
सेंघा-पु. सेंघव. 
सेंघधिया-वि. घर फोड्न चोरी करणारा, 

ग्वाल्हेरचा प्रसिद्ध मराठा, राज 

सेंधी-पु. खजुराचा रस. [धराण्यात्री पदबी. 
सेंघौ-पु. सेंधव. 
सेंमर-पु. कांटेसांवरी. 
सेंबई-स्त्री. शोवया. 
सेंवर-पु. कांटेसवारीचें झाड. 
सेंहुड-पु. वई निवडंग. 
से-प्रत्य--तृतीया व पंचमी विभक्ति. -वि. 
सेइ-सेवन करूत. . [सारखें. -सर्व. ते. 
सेउ-पु. सफरचंद. 
सेक-पु. जलसिचन, शिपण. 

सेकड़ा-पु. शेतकन्याची बेल हांकण्याची 
काठी किवा चाबूक, महंमद पैगं- 
बराच्या वंशजांची पदवी, मुसलमानी 
धर्माचा आचार्य. [पदवी.-पु. परमेश्वर. 

सेख, शेख-महम्मद पैगंबराच्या वंशजांबची 
सेख, शेष-वि. शिल्लक राहिलेलें, समाप्त, 

शिल्लक, अध्याहत, बाकी .-पु. शेषना ग, 
लक्ष्मण, बलराम. 

सेग्रा-पु. विभाग, विषय. 
सेज-स्त्री. शय्या, पलंग. 
सेजरिया-स्त्री. शय्या, पलंग. 
सेझदावि--पु. सह्थाद्रि. 
सेझना-क्रि. अ. दूर होणें. ह 
सेटना-क़ि. स. सजणें, महत्त्व कबूल करणें. 
सेठ-पु. शेंट, मोठा व्यापा री, श्री मंत माणूस, 

सोनार. | 



सेठानी 

सेठानी-स्त्री. सावकाराची बायको. 
सेढ़ा-पु. शेंबूड. 
सेत-वि. पांढरा, निर्दोष, गोरा .-पु. पांढरा 

रंग, चांदी, पुराणांतील' एक द्वीप, 
शिवाचा एक अवतार, बांघ, पूल, 
सीमा, मर्यादा, ओंकार, व्याख्या. 

सेतकुली-वि. पांढरा नाग. 
सेतदुति-पु. चंद्र. 
सेतिका-स्त्री . अयोध्या. [ओंकार, व्याख्या 

सेतु-पु. बांध, बंधन, पूल, सेतु, मर्यादा, 
सेतुक-अ. समोर.-पु. लहान पूल. 
सेतुबा-पु. सुसर. 

सेथिवा-पु. नेत्र वेद्य. 
सेद, इबेद-पु. घाम. 
सेन-पु. शरीर, जीवन, बाजपक्षी, एक 

भक्त न्हावी. स्त्री.-सैन्य. 
सेना-स्त्री. सैन्य, भाला, इंद्राचें वज्य, 

इंद्राणी--क्रि.स. सेवा करणें, आराधना 
करणें, नियमानें वागणें, निरंतर वास 
करणें, दुर न करणें, मादीचें अंडीं 

सेनानी-पु. कारतिकेय, सेनापति. [उबविणें. 
सेनावास- पु. तंबू, सैन्याची छावणी . 
सेनि-स्त्री. श्रेणी, ओल. 
सेनी-स्त्री. मोठी बशी, जिना, ओव्ठ, ससा- 
सेब-पु. सफरचंद. [ण्याची मादी. 
सेम-स्त्री. वालपापडीच्या शेंगा. 
सेमई-स्त्री. शेवया. 
सेमर-पु. दलदलीची जमीन. 
सेमलछ-पु. सावरीचें झाड. 
सेम्र-ल-पु. कांटेंसांबरी 
सेर-पु. शेर ( प्रमाण ), एक प्रकारचा 

भात, सिंह.-वि. तृप्त 
सेरबा-पु. खाटेचें लहान लाकूड. 
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सेरा-पु. खाटेची डोक्याच्या बाजूची फंछी 
शिपलेली जमीन. 

सेराना-क्रि. अ. थंड होणें, तुप्त होणें, जिवंत' 
न राहणें, संपर्णं, ठरणें.-क्रि. स. थंड 
करणें, मूर्तीचें विसजेन करणें. 

सेराब-वि. शिपलेली, पाण्यानें भरलेली. 
सेरी-पु. रस्ता.-स्त्री. तृप्ति. 
सेल-पु, भाला.-स्त्री. मात. 
सेलखडी-स्त्री. खड़्. 
सेलना-क्रि. अ. मरणें. 
सेला-पु. शेला. 
सेली-स्त्री. लहान भाला, ओढणी, बेरा- 

ग्याची मात्ठ, स्त्रियांचा एक दागिना, 
उपरणें. 

सेल्ला- पु. भाला, बरची, शेला, शल्य. 
सेल्ह-पु. भाला.-स्त्री. मात्ठ. 
सेल्हा-पु. शेला. 
सेवर-पु. सावरीचें झाड. 
सेव-पु. शेव, सफरचंद.-स्त्री. सेवा. 
सेबई-स्त्री. शेबया. 

सेवक-पु. चाकर, भक्त, उपयोगांत आण- 
णारा, सोड्न न जाणारा, शिपी. 

सेवकाई-स्त्री. सेवा, चाकरी. 
सेवड़ा-पु. शेवई, जैन साधूंचा एक भेद. 
सेवती-स्त्री. पांढरा गुल ब. 
सेवन-पु. परिचर्या, उपासना, प्रयोग, वास 
सेवनी-स्त्री. दासी. [(राहणें), उपभोग. 
सेवर-पु. एक जंगली जात. 
सेवरा-पु. पाहा  सेवड़ा '. 
सेवरी-स्त्री. शबरी- 
सेवा-स्त्री, परिचर्या, सेवा, नोकरी, 

आराघना, उपासना, आश्रय, आषारे, 

रक्षण, संभोग. ' 
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सेबादहरू-स्त्री, सेवाचाकरी.... सेकड़ा-पु. शेंकडा. 
सेवाधारी-पु. पुजारी. सेकड़े-अ. प्रतिशंभर 
सेबाबंदगी-स्त्री. पृजापाठ, आराधना. 
सेवाली-स्त्री . श्षेबंती, स्वाति. 
सेवार-छ-स्त्री. शेवाल्. 
सेब -पु. पाहा, ' सेख. [बाजी. 
सेसर-पु. पत्त्यांचा एक खेछ, जालें, दगा- 
सेसरिया-पु. जाछ॒यांत फसविणारा, 
सेह- वि. तीन. [ कपटी . 
सेहत-स्त्री. आरोग्य, सुख, रोगमुक्ति. 
सेहतखाना-पु. संडास. 
सेहत नामा-पु. शूद्धिपत्र, आरोग्यसूचक 
सेहमाही-वि. त्रमासिक.. [ प्रमाणपत्र. 
सेहर-पु. जादू, इंद्रजाल. 
सेहरा-पु. मुंडातठछ, विवाहाच्या प्रसंगीं 

गावयाची गाणीं, विवाहप्रसंगीं घाला- 
वयाची पगडी [छतार्थ होणें 

(किसीके सिर) सेहरा बाधना-एकाथाचें 
(किसीके सिर) सेहरा होना-कार्य- 

सिद्धीचा भार त्याच्यावर असणें. 
सेहशंबा- पु.' मंगव्ठवार. 
सेही-स्त्री. साव्यू ( प्राणी ). 
सेहुआ-पु. आंगावर चट्टे पडण्याचा रोग. 
सेंतता-क्रि. स. एकत्र करणें, जमविणें, 

सांभार्ून ठेवणें. 
सेतालीस-वि. सत्तेचा छीस. 
संतीस्न- वि. सदतीस. 
सेंघब-पु. संघव मीठ, सिघ देशचा घोडा, 

सिधी.--वि. सिंध देशचा, समुद्रासंबंधीं. 
सेंवर-पु. सेंघव, सांभर सरोवर; सांबर, 

प्रवासांतील शिदोरी 
सेंह-अ. पुढें, समोर.-स्त्री. शपथ 

-बि.-शंभर.-स्त्री.तत्त्व, छक्ति. भरभराट 

सकड़ों-वि. छेकडों, बहुसंख्य. 
सेकत-वि. रेताड, वाढ्ूचें बनलेलें 
सेकल-पु. हत््याराला धार लावष्याचें काम. 
संकलूगर, सकलीगर-पु. ह॒त्याराला धार 
संग-स्त्री. बरोबरी, पूर्णता, [लाबणारा- 
सेंगर-वि. फार, पुष्कल्ल, 
संथी-स्त्री. बरची. 
सेद-पु. सय्यद. शिकार. 
सेदानी-स्त्री. सैय्यद स्त्री. [ शयन, श्येन. 
सेन-स्त्री. इशारा, सैन्य, चिन्ह-पु. शब्या, 
सेनभोग-पु. देवापुढे ठेवावयाचा रात्रीचा 
सेन-स्त्री. सेना.--पु. खण, इषारा. [ नेवेद्य. 
सेनिक-पु. सैन्यांतील शिपाई, पहारेकरी. 

-वि. सैन््यासंबधीं 
सेनो-पु. नहावी.-स्त्री. सैन्य. 
सफ-स्त्री. तलवार, खडग. 
सेफजबा-वि. प्रभावी भाषण करणारा, 

फटकल् तोंडाचा. 
संबा-पु. पति, मालिक, प्रिय. [एक वर्ग. 
सयद-पु. मुसलमानांच्या चार वर्गमापकीं 
सेया, शेया-स्त्री. शय्या, बिछाना. 
सेयाद-पु. शिकां री, कवितेंतील प्रेमी किवा 

प्रेमिकेकरितां येणारा शब्द- 
सेयार-पु. खूप प्रवास करणारा. 
सेयारा-पु. नक्षत्र. 
सेयारू-वि. प्रवाही- 
सेयाह-वि. प्रवासी. 
सेयाही-स्त्री. प्रवास. 
सेय्या-स्त्री. शय्या, पलंग. 
सेर-स्त्री. सहल, . आनंद, मौजेनें - करा- 

वयाचा प्रवास, मनोरंजक प्रवास: 
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सरगाह-स्त्री. फिरावयास जाण्याचें ठिकाण, 
सुंदरस्थान 

सेह-स्त्री. पूर, प्रवाह, सहल.-पु. पर्वत. 
सेलजा-स्त्रीः पाव॑ती, दुर्गा, 
सेलराज, शैलराज-पु. हिमालय. 
सेलानी-वि. प्रवास करणारा, आनंदी- 
सेलाब-पु. पूर 
सेलाबची-वि. चिलीम 
सैलाबी-स्त्री. पुरामुछें भिजणारी जमीन- 

-वि. पुरांत बुड्न जाणारें. 
सेल्ख-ष-पु. नटठ, धूर्त. 
सेवाल-पु. शेवात्क. 
सॉं-प्रत्य.-- करण व आपादान कारकाबा 

प्रत्यय.-वि. सारखा.-अ. सहित, समोर. 
-सवव. तो.-स्त्री. शपथ, 

सोंच-पु. विचार, मनन. 
सोंचर नमक-पु. काछें मीठ. 
सोंद बरवार-पु. भालदार, चोपदार. 
सोंदा-पु. सोटा, भांग घोटण्याच। दांडा, 
सोंठ-स्त्री. सुंठ. [ काठी- 
सोंठे करना-खूप बडविणें. [लाडू. 
सॉठौरा-पु. बालढंतिणीकरितां केलेले सुंठीचे 
सोंध-अ. समोर.-स्त्री. शपथ.-वि. सुगंधित. 
सोंधना-क्रि. अ. मातीचा वास दरवत्णें. 
सोंघा-वि. सुवासिक, भाजलेल्या माती च्या 

वासासारखा.-स्त्री. मातीचा वास.-पु. 
सोंधी सुगंध-खमंग वास. [गव्हला कचरा. 
सोह-ही-स्त्री. शपथ.-अ. समोर. 
सो-सर्व. तो.-वि. सारखा.-अ. याकरितां. 
सोअना-क्ि. अ. निजणें. 
सोआ-पु. शेपूत्री भाजी. 
सोई-स. तोच.--अ. याकरितां. 
सोऊ-अ. तोसुद्ां. 
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सोक,शोक-पु. दुःख, शोक, . 
सोख, शोख-वि.धीट, चंचल, चमकदार रंगे 
सोखता-वि.' दरध, जत्ललेला, दुँ:खीं.-पु 

टिपकागद 

सोखन-पु. एक प्रकारचा जंगली तांदुब 
सोखना-क्रि. स. शोषणें 
सोख्तनी-स्त्री. जठाऊ लाकूड, किंवा पदार्थ, 
सोख्ता-पु. टिपकागद.-विं. दग्घ, दुःखी. 
सोग-पु. शोक. रे 
सोगी-वि. शोकाकुल, दुःखी. 
सोच-पु. विचार, चिता, शोक, परचात्ताप 
सोचना- क्रि. अ. विचार करणें, चिता 

करणें, खेद करणें 
सोचनीय-वि. दुःखदायक, अत्यंत हीन. 
सोचविचार-पु. समजूत, पूर्ण विचार. 
सोज-पु. दुःख, दाह, पद्यविशेष. 
सोज-स्त्री. सूज, उपकरण, शैया. 
सोजन-स्त्री. सुई. 
सोजनकारी-स्त्री. सुईचें काम. 
सोजिश-स्त्री. सूज. 
सोझ-झा-वि. सरव्ठ, समोर गेलेला. 
सोढा-पु. पोपट, काठी. 
सोढर-वि. भोंदू, मूर्ख. 
सोत-ता-पु. स्रोत, झरा. 
सोति-ती-स्त्री. ख्रोत, स्वाती नक्षत्र-- 

पु. बेदांत पा रंगत, ब्राह्मणांतील एक भेद. 
सोघध-पु. शोध, तपास, सुधारणा, फ्रत 

फेड, महाऊल 
सोधना-क्रि. स. शुद्ध करणें, साफ करणें, 

दुरुस्त करणें, मिद्िचत करणें, धुंडाल्णें, 
चुकते करणें ( ऋण ), [-वि. छाछ-« 

सोन- पु. शोणनद, सोनें, एक जल पक्षी, 
सोलकीकर-पु. एक फार मोठा वक्ष. 



सोनकेला 

सोनकेला-पु. सोनकेल्ले. 
सोनज्रद, सोनजूहि-ही-स्त्री. पिवल्ली जुई. 
सोनवाना, सोनहरा-ला- वि. सोनेरी. 
सोनहा-पु. कुत्याच्या जातीचवा एक लहान 

जंगली प्राणी. 
सोना-पु. सोनें, सुंदर वस्तु, राजहंस.-क्रि. 

अ. निजणें. -स्त्री. एक मासा. [ होणें. 
सोने का घर मिट्टी होना-सर्व कांहीं नष्ट 
सो नेमें घन लगना-असंभव गोष्ट होणें. 
सोनेसें सुगंध-फार चांगल्या गोष्टींत 

आणखी विशेषता असणें. 
सोनापाठा-पु. एक औषधी झाड. [मक्षिका. 

सोनामक्खी-स्त्री. एक उपधातु, सुवर्ण 
सोनित-वि. लाल रंगावा.-पु. रक्त. 
सोनिप-पु. राजा. 
सोनी-पु. सोनार. 
सोपत-पु. आरामाची व्यवस्था. 
सोपता-पु. एकांत स्थान, 
सोपान-पु. शिडी, जिना. 
सोपषि-वि. तोच, तोसुद्धां. [ होणें. 
सोफता-पु. एकांत, फुरसत, रोग कमी 
सोफियाना-वि. साधें व सुंदर, सूफी संबंधी . 
सोफी-पु. सूफी. 
सोभ-स्त्री. शोभा, चमक, छटा, सजावट, 

रंग, बीस अक्षरांचें एक वर्णवृत्त. 
सोभना-क्रि. अ. शोभणें.-स्त्री. सुंदर स्त्री, 
सोभा-स्त्री. पाहा 'सोभ [हद 

सोम-पु. सोमरसाची वेल, वैदिक कालांतील 
एक देव, सोमवार, कुबेर, यम, वायु, 
अमृत, जल, सोमयज्ञ, स्व 

सोसकर-पु. चंद्राचे किरण. 
सोमबारी-स्त्री. सोमवती अमावास्या.-वि. 

सोमवारसंबंधीं. 

सोहन, हलवा 

सोय-सर्व, तेंच.-अ. याकरितां. 
सोया-पु. शेपूच्री भाजी .-- कि. अ. झोपला- 
सोर-पु. कोलाहल, प्रसिद्धि.-स्त्री. मूह. 
सोरठा-पु. अद्ठेचाक्लीस मात्रांचा एक छंद. 
सोरनी-स्त्री. झाड़ू, मृतकाचा एक संस्कार. 
सोरबा-पु. रसा. 
सोरही-स्त्री. सोढा कवडचांनीं खेल्ण्याचा 

जुगार, जुगाराच्या सोका कवडचा. 
सोरा-पु. सोडा ( क्षार ). 
सोरह, सोलह-वि. सोछा. 
सोलह आने पाव रती-सब्वा सोछा आणे 
सोलहो आने-संपूर्ण, [ (यश). 
सोला-पु. एक प्रकारचें झाड़ ( यांच्या 

फांद्ांच्या सालीपासून इंग्रज लोकांच्या 
टोप्या बनतात ). 

सोबना-पु. सोनें, फार सुंदर वस्तु, राजहंस, 
एक मध्यम उंचीचा वृक्ष.-स्त्री. एक 
प्रकारचा मासा.-क्रि. अ. झोंप घेणें, 

सोवा-पु. शेपूची भाजी. [ अंग सुन्न होणें. 
सो (क्षो) षक-पु. शोषण करणारा, 

सुकविणारा, क्षीण करणारा. 
सोसन-पु. इराणांतील एक प्रसिद्ध फुलझाड. 
सोसनी-वि. तांबूस निल्ा. 
सोसि-अ. असा असेल, तो तू आहेस. 
सोसु-त्याचा, त्याचाच. 
सोह-अ. समोर. -स्त्री. शपथ 
सोहगी-स्त्री. वाह्शनिश्वयानंतर बधूला 

चावयाचे कपडे, दागिने, इ. वस्तु, 
सौभाग्यचिन्ह ( कुंकूं, शेंदर ) 

सोहन-वि. सुंदर. -पु. सुंदर पुरुष.-स्त्री 
एक प्रकारवा मोठा पक्षी 

सोहन पपड़ी-स्त्री. एक प्रकारची मिठाई. 
सोहन हलथा-पु. एक प्रकारची स्वादिष्ट 
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मिठाई. [ सुंदर. | सौंपना-क्रि. स. सोपणें, सांगून सबरून 
सोहना-क्रि. अ. आवडणें, शोभणें.- वि. | सौंफ-स्त्री. बडिशेप. [ हवाली करणें 
सोहबत-स्त्री. सोबत, संभोग 
सोहबतयाफ्ता-वि. चांगल्या लोकांच्या 

सहवासांत राहिलेला, सुशिक्षित 
सोहबती-पु. सोबती. ' 
सोहमस्मि-सो5हम, तो मी आहे. 
सोहर-स्त्री, सूतिकागृह.-पु. मंगल गीत. 
सोहरत-स्त्री. कीति. 
सोहरना-कि. स. गोंजारणें. 
सोहराना-क्रि. स. गोजारणें, हात फिरविणें, 

गुदगुल्या करणें.-क्ि. अ.गुदगुल्या होणें. 
सोहाइन- वि. सुंदर. 
सोहाई-करि. स. शोभविणें, सुंदर दिसणें, 

बेणणें.--वि. गोड, गोजिरवाणें. 
सोहाग-पु. सौभाग्य. 
सोहागा-पु. टाकणखार. 
सोहागिन-स्त्री. सौभाग्यवती. 
सोहाता-बि. सुंदर. [सजणें. 
सोहाना-क्रि. अ. रुचणें, गोड लागएणें, 
सोहासित-वि, प्रिय, आवडी चा, खुशामती. 
सोहिला-पु. मंगलगीत. 
सौंधाई-स्त्री. अधिकता. 
सौंचना-क्रि. स. मलत्याग करणें, त्यानंतर 
सौंचर-पु. काछें मीठ. . [ हातपाय धृ्े. 
सौंड-डा-पु. पासोडी. [ भिजविणें. 
सौंदन-स्त्री. धोब्याचे खान्या मातीत कपडे 
सौंदना-क्रि. स. मिसत्ठणें, एकजीव करणें. 
सॉंदरय-पु. सुंदरता, सौंदर्य . [पांडरा दगड 
सौंध-स्त्री. सुगंध सुवास.-पु.प्रासाद, चांदी 
सोंधना-क्रि. स. सुगंधित करणें 
सौंधा-वि. स्वादिष्ट, रुवकर 
सॉंधाई-स्त्री. स्वादिष्टपणा, सुगंघ, सुवास. 

सौंरई-स्त्री. सावल्ेपणा. 
सौंरता-क्रि. अ. स्मरण करणें. 
सौह-स्त्री. शपथ.-अ. समोर. 
सौ-वि. शंभर.-अ. समान. 
सो बातकी एक बात-सारांश. 
सौक, सौकत-स्त्री. सवत.-वि. एकछ्ों.' 
सोख,शौक-पु. शौक. 
सौगंद-स्त्री. शपथ. 
सौगंध-पु. गंधी, सुगंध. -स्त्री. शपथ. 
सौग्रात-स्त्री. भेट. ' 

सौग्ाती-वि. उत्तम, भेट देण्यास योग्य. 
सौघा-वि स्वस्त. 
सौच, शौच-पु. शुद्धता, पवित्रता. 
सोज-स्त्री. सामग्री, शय्या. 
सौजना- क्रि. स. नठणें, श॑ गारणें, सजणें. 
सौजा-पु. शिकार. ' 
सौत, सौतन, सौतिन-स्त्री. सबत. 
सौतिया डाह-स्त्री. सापत्नभाव. 
सौतुक, सोतुख-अ. समोर, जागेपणीं. 
सौतेला-वि. सावत्र. 
सौदा-पु. व्यापार, व्यापाराच्या वस्तु, 
सौदाई-वि. वेडा. [वेडेपणा, प्रेम, ध्यास- 
सौदागर-पु. व्यापारी. 
सौदागरी-स्त्री. व्यापार, व्यवसाय. 
सोदास (सि)नी-स्त्री. वीज, विद्युत. 
सौदा सुलफ-पु. व्यापारी वस्तु. 
सोदा सृत-पु. व्यवहार. 
सौध-पु. महाल, चांदी, पांढरा दगड़. 
सोघना-कि. स. साधणें, नेम मारणें, 

सोजणें, संवय करणें, थांबविजें, 
हांकणें, शुद्ध करणें, दोष दूर करणजें, 



सोच 

निर्णय करणें, शोधणें, दुरुस्त करणें, 
कर्ज फेडजें. 

सौन-अ. समोर, पुढ़ें.-पु. कसाई. [ सौंदये. 
सोौभग-पु. सदभाग्य, सुख, धनदौरूत, 
सौभाग्य-पु. सुदेव, सुख, आनंद, क्षेम, 

कुशल, सौभाग्य, सौंदये, ऐश्वये, 
वेभव. 

सौभाग्यवती-स्त्री. सघवा, सौभाग्यवती. 
सौभागिनो-स्त्री. सौभाग्यवती. 
सौसनस्य-पु. प्रसन्नता, [शत्रुध्न. 
सौसित्री-स्त्री. सुमित्राचे पुत्र लक्ष्मण व 
सौम्य-वि. सोमलतासंबंधी, चंद्रमासंबंधी, 

शीतल आणि स्तिग्ध, सुशील, शुभ, 
मनोहर.-पु. सोमयज्ञ, बुध, ब्राह्मण, 
मार्गशीर्ष, सज्जनता, एक दिव्यास्त्र, 

सौर-वि. सूर्यासंबंधीं, सूर्यापासून उत्पन्न 
झालेलें.-पु.शनि, सूर्याचा उपासक.-स्त्री . 

सौरज-पु. शौये. [चादर. 
सौरभ-पु. सुगंध, केशर, आंबा. 
सोरि,शोरि-पु. श्रीकृष्ण, वासुदेव, शनिग्रह. 
सौरी-स्त्री, प्रसूतिघर, एक प्रकारचा मासा. 
सौवचेल-पु. संचलखार. 
सौष्ठव-पु. सौंदर्य, अवयवांचा रेखीव- 

पणा, सौष्ठव, नाटकांचे एक अंग. 
सौहूं-स्त्री. शपथ.-अ. पुढें, समोर. 
सौहाई-छों-पु. मंत्री, मित्रता. 
सौहों-अ. समोर, पुढें, 
सौहूद-पु. मित्रता, मित्र. 
स्वंभ-पु. खांब, खोड, अचलता, प्रतिबंध- 

स्तंभित-वि, निःस्तब्घ, सुन्न, थांबलेला. 
स्तव--पु. स्तन. 
स्सनफपायी-वि. अंगावर दूध पिणारें मूल. 
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स्तवक-पु. फुलांचा गृच्छ, समूह, राशी, 
पुस्तकाचा अध्याय किवा परिच्छेंद, 

स्तीर्ण-वि. पसरलेछा, [ स्तुति करणारा- 

स्तुत-वि. प्रशंसित: 
स्तुति-स्त्री. प्रशंसा, तारीफ, बढाई, 
स्तोक-पु. बुंद, बिंदु, चातक. . [दुर्गा, - 
स्तोत्र-पु. स्तुति. ह 
सत्री-स्त्री. नारी, पत्नी, मादी, वर्णवृत्त. 
स्त्रीक्षत-पु. पत्नीव्रत, अव्यभिचार. 

| स्थकित-वि. थकलेला. 
स्थगित-वि. तहकूब, झांकलेला, थोड्या 

वेछापुरता थांबविलेला. 
स्थलू-पु. जमीन, स्थान, निर्जेल व रेताड, 

जमीन, कर, संधि. 
स्थविर-पु. वृद्ध किवा म्हातारा मनुष्य, 

ब्रह्मदेव, बौद्ध भिक्षु, [णारा, टिकाऊ. 
स्थाई-वि. थांबणारा, पुष्कठठ दिवस चाल- 
स्थान-पु. जमीन, स्थक्वल, ठिकांण, पद, 

हुद्दा, मंदिर, संधि, अवसर, स्थिति, घर. 
| स्थानापन्न-- वि. दुसन्याच्या जागेवर तात्पु- 

रता नेमला गेलेला, बदली. 
स्थानीय-वि. स्थानिक. जिमविगें. 
स्थापना-स्त्री. स्थापणें, सिद्ध करणें, 
स्थायौ-वि. स्थिर राहणारा, टिकाऊ. 
स्थायी समसिति-स्त्री. स्टैंडिग कमिटी. 
स्थावर-वि, स्थिर, अचल.-पु. पव॑त, 

अचल संपत्ति. । 

स्थिति-वि. अवलंबित, बसलेला, आपल्या 
प्रतिज्वर दृढ़ असलेला, विद्यमान, 
निवासी, उभा, बरचा. [होण्यासारखें. 

स्थूल-वि. लठठ, ढोबत्ठ.--पु. इंद्रिययोचर 
स्तातक-पु. ब्रम्हचर्याश्रमांतून गृहस्थाश्र- 



स्नेह 

मांत प्रवेश केलेला. [ तेल. 

स्नेह-पु. प्रेम, तेलकट, पदार्थ, कोमलता, 
स्पर्दा-पु. दोन वस्तुंबा कांहीं भाग एक- 

मेकांस लागणें, दाबायें ज्ञान होण्याचा 
त्वचेचा गुण, ग्रहणामध्यें चंद्रसूर्यावर 
सावली पडण्याचा आरंभ. 

स्पर्वास्पदों-पु. शिवाशिव. 
स्प्शी-वि. स्पर्श करणार. 
स्पध्ट-वि. स्पष्ट दिसणारा किवा समज- 

णारा, व्याकरणांत वर्णाच्या उच्चा- 
राचा एक प्रकार (यांत ओठांचा एक 
मेकारा किचित स्पर्श होतो) .. 

स्पष्टठतयगा-अ. स्पष्ट रीतीनें, उचड़. 
स्पृही-वि. इच्छा करणार. 
स्फुट-वि. दृश्य, व्यक्त झालेलें, स्पष्ट, 

विकसित, किरकोछ.किलेला, हसतमुख. 
स्फुटित-वि. विकसित, उमललेला, स्पष्ट 
स्फूर्ति-स्त्री. स्फुरण पावणें,उत्साह,चपलता. 
स्फोट-पु. फुटण्याची क्रिया, फोड. 
स्फोटक-पु. फोड, 
स्मर-पु. कामदेव, स्मृति, आठवण. 
स्मरण-पु. आठवण, भक्तींचा एक प्रकार. 

एक भाषालंकार. 
स्मरना-क्रि. स. आठवण करणें. 
स्मरासहे-आउ्ही स्मरण करतों. 

स्मृति-सत्री. आठवण, हिंदूंचें धर्मशास्त्र, 
अठराची संख्या, छंदाचा एक प्रकार. 

स्पन्दन-पु. थेंब थेंब गछणें, चालणें, युद्धांत 
उपयोगी पडणारा रथ, वायु. 

स्यथात-अ. कदाचित. 
स्थानपन-पु. शहाणपणा, चलाखी. 
स्थाना-वि. शाहाणा, वयांत आलेला, घूंते. 

-पु. वृद्ध पुरुष, सांजिक, चिकित्सक. 
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स्थापा-पु. मेलेल्या माणसासाठीं रडणें. 

स्थापा पड़ता-रडणें, सामसूम होणें. 
स्थाम-वि. कॉछुसर--पु. भारतवर्षाच्या 

पूर्वकडील एक देश. 

स्यथामकरन-पु. श्यामकर्ण घोडा. 
स्थामता-स्त्री. काछेपणा, मलीनता. 
स्यथामल-वि. काव्ठसर 
स्थासा-स्त्री. राघा, एका गोपीचें नांव, एक 

प्रसिद्ध काका पक्षी, सोत्ठा वर्षाची 
तरुणी, काठया रंगाची गाय, तुलस, 
कोकितछा, यमुना, राजत्र, स्त्री.-वि. 

स्थार-पु. कोल्हा. काछथारंगाची . 
स्थारी-स्त्री. कोल्ही 
स्थाल-पु. बायकोचा भाऊ 
स्यथाह-वि. काछा.-पु. धोड्याची एक जात 
स्याहः-पु. जमाखर्चाची वही, सारा वही 
स्थाहानवीस-पु.. सरकारी खजीन्याचा 

जमाखर्च लिहिणारा माणूस 

स्याही-स्त्री. शाई, काछेपणा 
स्थाही जाना-तारुण्यावस्था . 

पांढरें होणें. 

स्थाहो दोडना--तोंड कांव्वंडणें. 
स्थाहीचूस-टिपका गद. 
स्पों, स्घो-अ. सह, जब 

स्रंग, श्र ग-पु. पव॑ताचें शिखर, शिंग, शिंग 
(वाद्य), कमत्ठ, एक ऋषि 

स्रक-स्त्री. फुलांची मात, एक वर्णवृत्त- 
स्ूम्, क्रम-पु. मेहनत. ह 

ख्लमित-वि. श्रमित, थकलेला, 
ख़बण-पु. प्रवाह, गर्भपात, मूत्र, घाम, 

कास, शास्त्रांतील गोष्टी ऐकणें, एक 
प्रकारची भक्ति, अंधक मुनीच्या पुंजाचें 

खाद-पु. श्लाद्ध.... तिंव, एक नक्षत्र. 

संपर्णे, केस 



स्राष 

खाप-पु. शाप. 
स्रावक, ज़ाबी-वि. वाहविणारा- 
स्री-स्त्री. श्री. लक्ष्मी, श्रेष्ठ, धन, विभूति. 
खुति-स्त्री. श्रुति, कान, ऐकलेली गोष्ट, 

शब्द, खबर, चारांची संख्या, नांव, 
विद्या, अनुप्रासाचा एक भेद. 

खुबा-स्त्री. होसांत तुपाची आहुति 
द्यावयाची लाकडी डाव. 

ख्रेनी-स्त्री. श्रेणी, ओछ, क्रम, समूह, 
सैन्य, कंपनी, साखछी, जिना. 

ख्रेय-वि. श्रेय, अधिक चांगलें, श्रेष्ठ, 
शुभ. -पु. चांगुलपणा, कल्याण, पुष्य. 

ख्रोत-पु. पाण्याचा प्रवाह, नदी. 
स्रोता-पु. श्लोता, ऐकणारा. 
स्लेट-पु. पाटी. 
स्व-वि. स्वतःता . 
स्वच्छ-वि. साफ, पवित्र स्पष्ट. [ बेघडक. 
स्वच्छंद-वि, स्वतंत्र, निरंकुश.-अ. 
स्वजन-पु. आपल्या परिवारांतील लोक, 

नातेवाईक. [ बंधनरहित. 
स्वतंत्र-वि. मुक्त, स्वेच्छाचारी, वेगढा, 
स्वतंत्रता-स्त्री. मुक््तता, मोकछेपणा. 
स्वतोविरीधी-पु. स्वतःच स्वृतःचा विरोध 
स्वदेश-पु. मातृभूमि, [करणारा. 

स्वन-पु. आवाज. 
स्वनास धन्य-पु. सुप्रसिद्ध. 
स्वपच-पु. चांडाल्, डोंब. 
स्वपनना-क्रि. अ. स्वप्न पाहाणें. 
स्वबस-वि. आपल्या ताब्यांत: 
स्वबास-पु. आपलें घर. 
स्वभाउ-पु. स्वभाव. [णारा प्रधान गुण. 
स्वभाव-पु. प्रकृति, संबय, कायम अस- 
स्वभावत:-अ. स्वाभाविक. 

पट दल स्वागतकारिणी सभा 

स्वयं-अ. स्वतः, आपोआप. 
स्वयंबर-पु. स्वतःचा पति स्वतःच निव- 

डण्याची एक प्राचीन छूग्नपद्धति. 
स्वयंसेवक-पु. स्वतःच्या इच्छेनें विना 

वेतन काम करणारा मनुष्य. 

स्वर-पु. स्वर्ग, आकाश, ध्वनि, स्वरमाधुय॑, 
स्व॒राज्य-पु. आपलें राज्य. [नाकांतील वायु. 
स्वरूप-पु. आकार, मूर्ति किवा चित्र 

इत्यादि, देवांनीं धारण केलेले रूप, 
देवाचें रूप घारण केलेली व्यक्ति. 
-वि. सुंदर.-अ. प्रमाणें. 

स्वरोद-पु. एक तंतुवाद्य. 
स्वर्ग-पु. स्वर्गलोक, निर्भेक्क सुख. 
स्वगंकी धार-आकाशगंगा. 
स्वर्ग सिधारना-देहांत होणें. 
स्वगंवधूटी-स्त्री. अप्सरा. 
स्वर्गस्थ-वि. कैलासवासी. 
स्वर्गीय-वि. स्वर्गाचें, मृत. 
स्वर्ण-पु. सोनें, धोत्रा. 
स्वर्णक्मल-पु. लाल कमल. 
स्वल्प-वि. फार थोडें, क्षुल्लक, लहान- 
स्वसा-स्त्री. बहीण. 
स्वस्थ-वि. निरोगी, सावध- 
स्वसेब्य-पु. आपला स्वामी. 
स्वोग-पु. सोंग, हुबेहब नकक््कलरू. 
स्वोगना-क्ति, स. सोंग घेणें. 
स्वोगी-पु. बहुरूपी (मनुष्य), तकलाकार. 
स्वांत-पु. अंतःकरण, मन. 
स्वांसा-पु. इवास. 
स्वांसाः साधना-प्राणायाम 
स्वाक्षरी-स्त्री. हस्ताक्षर. 
स्वागत-पु. आदरसत्कार. 
स्वागतकारिणी सभा-स्त्री. स्वागतसमिति. 

करणें, होरा 
(पिहणें. 



स्वाति 

स्वाति-स्त्री. पंध्यावें नक्षत्र. 
स्वाद-पु. रुचि, इच्छा. 
स्वादक-पु. पदार्थ तयार झाल्याबरोबर 
स्वादिष्ट-वि. रुचकर. [चाखून पाहाणारा. 
स्वादी-वि. रसिक, चाखणारा. 
सवाड -पु. मधुरता, गूल्, दृध.-वि.-मधुर, 

, चवदार, सुंदर. 
स्वाधीत-वि. स्वतंत्र, स्वच्छंदी.-पु. सम- 

पंण, हवाली करणें. 

स्वाधीनता-स्त्री. स्वातंत्र्य. 
स्वाध्याय-पु. नियमपूर्वक अध्ययन, वेदा- 
स्वान-पु. कुत्रा. ध्यियन, वेद. 
स्वाभाविक-वि. आपोआप होणारें, स्वभा- 

वसिद्ध, नेसग्रिक 
स्वामी-पु. माऊलूक, घरांतील मुख्य पुरुष, 

पति, ईश्वर, राजा, कातिकेय, साधु 
संन्याशांची पदवी [पतीचें नांव 

स्वायंभुवसनु-पु. अरह्माचा पुत्र, प्रथम प्रजा- 
स्वायत्त-वि. आपल्या ताब्यांत असलेला 
स्वारथ-पु. स्वार्थ.-वि. सफल. 
स्वारथ चीन्हना-आपला स्वार्थ पाहणें. 
स्वारथ लेना-मन घालणें, स्वारस्य असणें. 

। स्वारथी-वि. स्वार्थी. 
स्वार्थता-स्त्री. स्वार्थीपणा. 
स्वार्थपर-वि. स्वार्थी. 

| स्वास्थ्य-पु. आरोग्य. 
स्वास्थ्यकर-वि. आरोग्यकारक. 
स्वास-पु. श्वास. 
स्वीकार-पु. अंगीकार, घेणें. 
स्वीकृत-वि. मंजूर, स्वीकार केलेला. 
' स्वीकृति-स्त्री. मंजुरी, संमति. [स्वजन 
स्वीय, स्वे-वि. स्वत्तःचा, आपला. -पु 
स्वेच्छाचार-पु. मनांत येईल तें करणें. 
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स्वेच्छा सेवक-पु. स्वयंसेवक. 
स्वेत-वि. इवेत, उज्ज्वल, 
स्वेद-पु. घाम, वाफ, उष्णता. 
स्वैरचारी-वि. स्वेच्छाचारी, स्वच्छंदी, 
स्वैरता-स्त्री. स्वेराचार. [व्यभिचारी. 
स्वैरिणी-स्त्री. व्यभिचारिणी स्त्री. 

[है] 
हँकड़ना, हेकरना-क्रि. अ. कुर्य्यानें बोलणें, 

ललकारणें . [उठविणें. 
हकवा-पु. वाधाच्या शिकारीकरितां रान 
हँफवाना-क्रि. स. हांक मारविणें. 
हँकवेया-पु. हांक मारणारा. 
हँका-स्त्री. ललकार 

हेकाई-स्त्री . हांकण्याच्ी क्रिया किवा मज्री 
हँकाना-क्रि. स. बोलाविणें, हांकणें, हांक- 
हँकार-स्त्री . हांक विणें 
हँकार पड़ना- हांक मारणें, पुकारणी होणें. 

हेकारना-क्रि, स. मोठयानें हांक मारणें,. 
हुंकारणें. 

हँकारा-पु. हांक, आमंत्रण, आव्हान, 
हेंकारी-स्त्री. बोलावणारा दूत. 
हे गाम-पु. वे, समय, हंगाम, ऋतु. 
हेँंगामा-पु. भांडणतंठा, गडबंड, 

लढाई, दंगा, कल्लोक्. 

हंजार-पु. मार्ग, रीत, गति. 
हँडना-क्रि. अ. भटकणें, वस्त्र नेसलें किया 

पांघरलें जाणें, इकडे तिकडे शोघणें, स्वैर 
हंडा-पु. पाणी भरण्याचा हांडा. [ हिडणें. 
हेंडिया- सेत्री. काचेची हंडी, मातीचें भांडें.. 
हेफनि-स्त्री. दम, घाप. ह 
हँफनि सिटाना-विश्वांति घेणें, आत्ठसणें. 
हँफनी सिटना-स्वस्थ होगें. 

गर्दी,. 
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ईँस-पु. हंस, सूर्य, ब्रह्म, आत्मा, जीव, | हँसी समझना-सोपें वाटणें, मामुली गोष्ट 
विष्णु, संन्याशांचा एक भेद, प्राणवायु, 
घोडा, शंकर एक छंद. 

हंसक-पु. हंसपक्षी, पायांतील जोडवें. 
हँसतमुख-प्रु. हंसतम्ख. 
हँसना-क्ि. अ. हंसणें, थट्टा करणें, प्रसन्न 

होणें, खुश होणें.--क्रि.स. उपहास करणें. 
हँसते हँसते-प्रसचतेनें, खुशी नें. 
हँसना खेलना-आनद करणें. 
(किसीपर ) हेंसना-उपहास करणें, एका- 

द्याची टिगल करणें. 

(ठ5ठाकर ) हँसना--खो खो हसणें, खिदणें. 
(बात) हँसकर उड़ाना-एकादी गोष्ट 

क्षुद्र समजून उडवबिणें. 
हँसकर टालना-हसून टाछणें. 
हँसनी, हँसिनि-स्त्री. हंसे, हास्य. 
हँसमुख-वि. हंसतमुख. [दागिना. 
हँसली-स्त्री. जत्रु, स्त्रियांच्या गछचांतील 
हँसाई-स्त्री. हंसणें, निंदा, उपहास. 
हँसाना-क्रि. स. हंसविणें. 
हँसिया-स्त्री. विढ्ी, कोयता. 

हंसी-स्त्री. हंसाची मादी, बावीस अक्ष- 
रांचें एक वर्णवृत्त. 

हँसी-स्त्री. हास्य, थट्ठा, उपहास- 
हँसी उड़ाना-उपहास करणें, टिगल करणें. 
हँसी खुशी-प्रसन्नता. 
हँसी खेल-गम्मत, तुच्छ काम. 
हँसी छूटना-हसूं येणें. 
हँसी ठठृठा-विनोद, चेष्टा. 
हँसी दिल्लगी-मजाक-विनोद, उपहास. 
हँसीमें कहना-गमतीचें बोलणें. 

हँंसीम टालना -हसूव घालविजें. 
हँसीमें लेना-गंभत समजणें.. 

नस विढ्वा. [सिमजणें. 
ह, हसौहँ--वि. थट्टेखोर. 

हअता-क्ि. स. सारणें. 
हुं, हौं-सर्व. मी. 
हक-वि. सत्य,उचित.-पु. परमेश्वर, हक््क, 
हक अदा करना-कतंव्य पाछणें. . [पक्ष. 

हकपर र२हना-होना-खत्याचा आग्रह धरणें. 
हकमें-बाजूला, विषयीं. 
हकतलफ़ी-स्त्री. अन्याय. 
हकताला-पु. परमेश्वर. 
हकदार-पु. अधिकार असलेला. 
हकनाहक-अ. अकारण, व्यर्थ, जबरदस्ती. 
हकबकांना-क्रि. अ. धाबरणें. 
हकरावना-क्रि. स. बोलविणें. 

हकला-वि. तोतरा, हेल कादून बोलणारा, 
चांचरत बोलणारा- 

हकलाना-क्रि. अ. बोलतांना अडखढणें. 
हकलाहा-वि. तोतरा. 
हकदाफा, सफा-पु. शेजास्याचें घर किवा 

जमीनजुमलरा खरेदी करण्याचा पहिला 
हक्क. ( ग्राहक, 

हकशिनास-वि. न््यायी, आस्तिक, गुण- 
हकारत-स्त्री. तिरस्कार. [ विकता. 
हक़ीकत-स्त्री. तथ्य, खरी गोष्ट, बास्त- 
हक़ीकतर्में-वास्तविकपणें, खरोखर. 
हकीकत खुलना, हकीकत का पता लगना- 

खत्या गोष्टीचा पत्ता लागणें. 
हक़ीक़ी-वि. मूछवें, स्वत:चें, खरा, सच्चा, 

सख्खा. [ वेत्ता 

हकीस-पु. आचार्य, विद्वान, वेच्य, तत्व- 

हकीोमी-स्त्री. यूनानी चिकित्साशास्त्र, 
हकीमाकड्न केली जाणारी चिकित्सा, 
हकीमाचा पेश. 



रत 
क़रीयत-स्त्री. अधिकार. 
क़ीर-बि. दुबल्छा, तुच्छ. 
[क़क-पु. हक  सें अ. वचन. 
_क्मत-स्त्री. अधिकार, शासल, कारकीर्द 
कका-अ. परमेश्वराची शपथ. 
(ककाक-पु. दागिन्यावर अक्षरें किवा मोहर 
[का बकक््का-वि. घाबरलेला. खिदणारा- 
[काबक्कः रहना-आइचर्यचकित होणें. 
_क्कियत-स्त्री. अधिकार. 
की तस्नीफ-पु. लेखकाचा 

पुस्तकावरील अधिकार. 
[गना-क्रि. अ. हगणें. 
ए़ास-स्त्री. मलत्याग करण्याची इच्छा. 
[चकना--क्ि. स. गदगदा हलविएें. 
चका, हचकोला-रा-पु. हिसका, धक्का. 
(चरमचर करना-हलणें, डोलणें, आत्रस 

करणें, कांक करणें, ढकलाढकली करणें. 
[चहचाना-क्रि. अ. हलणें, डोलणें. 
(ज-पु. मक्केची यात्रा. 
(ज-पु. सदग्भाय, खुशी, स्वाद, सजा. 
[जम-पु. पचनक्षिया, पाचन.-वि. लाटलेलें, 

[जर--पु. दगड. [ पचबिलेलें . 
इज्र-पु. पथ्य, बडबड. 
!जरत-पु. महापुरुषाचें संबोधन, महात्मा, 

महाशय, दुष्ट, पाजी, निकटता, सामिष्य- 
_जरत सरामत-पु. बादशहाचें संबोधन, 
इज्रेअसबद-पु. काब्याचा दगड. [श्रीमान. 
एजा-स. हें 
[जाब-पु. पडदा, लाज. [ भजुरी- 
_जामत-स्त्री. क्षौर, क्षौरविधी करण्याचीः 

हजासमत बनाना-दाढी . किवा डोक््याचे. 
केस कापणें, लुटणें, मारपीट करणें. 

हजार-वि. हजार. 

आपल्या 
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| हजार पा-पु. घोण.-अ. पाहिजे' - तितकें, 
हजारहा-वि. हजारों, असंख्य. [कितीतरी- 
हजारा-पु. सहस्त्र दल पुष्प, कारंजें, 

झारी, झेंड्चें फूल, सीमा प्रांतांतीक 
एक जात. [ लेकबल्ा. 

हुजारी-पु. एक हजार शिपायांचा मुख्य, 

हजारी रोजा-पु, मुसलमान धर्मात्रमाणें 
हृज्ञीमत-स्त्री. प्राजय. [ एक उपवास. 
हजूस-पु. जनसमूह, गर्दी. 
हज्र-पु. राजसभा, श्रेष्ठांचें संबोधन. 
हज री-पु. सेवक, हुजन्या, दरबारी, अंग- 
हजो-स्त्री. निदा. [ रक्षक.-वि. सरकारी: 
हज्ज-पु. मक्केची यात्रा. 
हज्जाम-पु. नहावी. 
हज्जामी-स्त्री. हजामाचा पेशा 
हक्ष्म-वि. पाचक, लुबाडलेलें.--पु. पचन 
हट (5) -स्त्री. हदूट 
हटक -स्त्री. अटकाव, अड्थछ्वा. [काठी 
हृदकन-गाई हांकणें, जनावरें हांकणष्याचरी 
हटक सानना-मर्यादा पाल्ठणें, आज्ञा पाछणें 
हटकना-क्रि. स. मना करणें, गुरें बक्विणें.. 
हृटकार-पु. संप, मालठेचें सूत 
हटकि-विनाकारण, बछजबरी 
हट (58 ) ताल-स्त्री, हरताल्. 
हटला-क्रि.अ. सरकणें, मां होणें, पछणें, 

आपल्या वचनापासून टब्ठणें, समोरून 
दूर होणें, न राहणें, अंग चोरणें.. . 

हटवा-पु. दुकानदार 
हटआाई-स्त्री. क्रमविक्रय 
हटवाना-कि. स. दूर सारविणें, लोटबिणें. 
हटघार-पु. दुकानदार । 
हटाता-क्ि. स. सरकविणें,- पतध्ठावयास्र.. 
हटिया-स्त्री. बाजार. _ लावणें, लोहशें.. 



ह॒टौति 

हुटोति-स्त्री. बांधा, ठेवण. 
हृदट-पु, बाजार, दुकान. 
हट्टाकट्टा-वि. सशक्त. 
हट्टी-स्त्री. दुकान. 
हुढ-पु. हटूट, प्रतिज्ञा, बलात्कार. 
हु पकड़ना-हट्ट धरणें. 
हुठ सेटडना-दुराग्रह धरणें, पण करणें. 
हठमें पड़ना-हटट करणें. 
हठ रखना-हट्ट धरणें. 
हवठघर्म-पु. दुराग्रह, कट्टरपणा. 
हठधर्मी-स्त्री. दुराग्रह, दुराग्रही माणूस. 
हठना-क्रि. अ. हट्ट करणें, प्रतिज्ञा करणें. 
हृठात्-अ. हटूटानें, बलपूर्वक, अवश्य. 
हढि-अ. हट्ट करून, जबरदस्तीनें, आंग्रह- 
हडी-वि. हट्टी. पूर्वक, 
हठीला-वि. हट्टी, दुराग्रही, घैयंवान, 
हृठौना-क्रि. स. हटूट करविणें. [दुढप्रतिश. 

. हड़-स्त्री. हिरडा, डोरलें. 
हंड़कंप-पु. खत्हबल्ल. 
हड़कंप सचना-खत्थबत्ठ उडणें. 
हड़क-स्त्री. वेडा कुआ चावल्यानंतर पाण्या- 

साठीं होणारी तत्लमत्ठ, उत्कृष्ट इच्छा, 
छंद, व्याकुछता. 

हड़कना-क्रि. अ. एकाद्या कस्तूकरितां 
तत्ठमछ्णें, व्याकुछ होणें. 

हंड़काना-क़ि. स. हाकलन देणें, एकाद्याच्या 
पाठीस लावणें, सतावणें ( एकादी 
वस्तु देकन ). .. 

हड़काया-वि. पिसाललेलें (कुत्रें). पक्षी. 
हड़गिल्ला,हड़गीला-पु. बगक्घासा रखा एक 
हड़जोड़-र-पु. एक औषधि वेल ( हाडें 
हड़ताल-स्त्री. हरताव्ठ,संप. बिसविणारी ) . 
हड़ना-क्रि, अ. वजन होणें, तोरू होणें. 

न प् ९७० *« ह्त्त 

हड़प-वि. गिल्ललेलें, लांबविलेलें, रूप 
बिलेलें. (िणें, गिल्ंकृत करणें 

हड़पना-क्रि. स. गिछणें, लांबविणें, लुबा' 
हड़फूटन-स्त्री. हाडांत होणारी पीडा. 

हड़बड़-स्त्री. गडबड. 
हड़बड़ाना-क्रि. अ. उताविक होणें, आतुर 

होणें, गडबडीमुत्लें घाबरणें.--क्रि. स. 
एकादञ्याला घाई करणें. 

हड़बड़िया-वि. उतावीछ- [गुंडी. 
हड़बड़ी-स्त्री. उत्तावक्वेपणा,. घाई, घाबर- 
हड़हड़ाना-क्रि. स. घाई करणें, घाबरून 

सोडणें. 
हडावर->-स्त्री. अस्थिपंजर, हाडांची मात. 

हड्डा, हड़ए-पु. गांधिलूमाशी. 
हुड्डी-स्त्री. हाड, कूछ, वंश, 
हड्डियों गढ़ना या तोड़ना-खूप मारणें. 
(पुरानी) हड्डी-जुन्या माणसांची मज- 

बूत प्रकृति, सुदृढ म्हातारा. 
हडडियां निकल आना-अश्कत होणें. 
हड्डी चूसना-सर्वेस्व॒ लुटणें, नागविणें. 
हत-वि. वध केलेला, मारलेला, गम- 

बिलेला, नष्ट केलेला, ठोकर मार- 
लेला, पीडित, गुणलेला. 

हतक--्त्री. बेअब्न . 
हतकइज्जत-स्त्री. अप्रतिष्ठा. 
हंतदेव-वि. दुर्देवी. [ानणें. 
हतना-क्रि. स. नाश करणें, मारणें, न 
हतभागा-गी-वि. अभागी. 
हतभाग्य-वि. दुर्देवी. 
हताना, हृतवामा-क्रि, स. मारबिणें, 
हताश-वि. निराश. 
हताहुत-वि. घायाव्ठ. 
हत्ता-अ. येथपय॑ंत कीं. 
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हत्थ-पु. हात. | धरणें, लुबाड़णें, ठकविणें. 
ह॒त्या-पु. दांडा, मूठ, केकछबांचा घड, | हथियार-पु. हत्यार, उपकरण. 

याणी उपसून टोकण्याचें छांकडी पात्र. | हथियारबंद--वि. सशस्त्र. 

हत्थी-स्त्री. मूछ, दांडा. हँथेरी-स्त्री. हाताचा तत्बा. 

ह॒त्थे-अ. हातीं, माफेत. हथेली-स्त्री. हाताचा तब्ववा. 
हत्थे चढना-प्राप्त होणें, ताब्यांत येणें. | हथेली पर जान होना, हंथेली पर जान लेना 
ह॒त्या-स्त्री. खून, वध, बखेडा. -तक्रहातावर शिर धेणें, मृत्यूस तयार 
हत्या लगना-हत्येचें पाप लागएणें. राहणें. क्यांत गेणें. 
ह॒त्यारा-पु. वध करणारा, खूनी पुरुष. | हथेलीमें आना-पूर्ण ताब्यांत येणें, आटो- 
हत्यारी-स्त्री. हत्या करणारी, खुनी स्त्री, | हथेष-पु. हातोडा. 

हत्येचें पाप. हथोरी-स्त्री. हाताचा तब्वा. 
हथ-प्रु. हाथ, याचें संक्षिप्त रूप. हथौटी-स्त्री. हातोटी, . हस्तकौशल्य, 
हथउधार-पु. हातउसने. एकाद्या कामांत हात घालणें. 
हथकंडा-पु. हात चलाखी, हातखंडेपणा, | हथौड़ा-पु. हातोडा. 

हस्तकौशल्य, गुप्त कारवाई. । हथ्याना-क्रि. स. पाहा हथियाना'. 
हथछड़ी-स्त्री. बेडी. हुद-रुत्री . सीमा, परिणास. 

हथछुट-वि. एकदम मारणारा. हद दर्जेका-पराकाष्ठेचा. 
हथनालू-पु. हत्तीवरील तोफ- हद बाधना-मर्यादा घालणें, विक्रम करणें. 
हथनी, हथिनी-स्त्री. हत्तीण. [दागिना. | हुवे समाअत-स्त्री. कोर्टात दावा दाखरू 
हथफूल-पु. ततहाताच्या मार्गें घालण्याचा केल्यानंतर द्यावयाच्रा अवधी. 
हथफेर-पु. प्रेमानें शरीर गोंजारणें, लुबा- $ ह॒दे सियासत-स्त्री, न््यायालयाच्या अधि- 

डणें, हातउसने पैसे. काराची सीमा. 
हथलेबा-पु. पाणीग्रहणाची रीत (विवाह) . | हृदसे ज्यादा-अमर्याद, पराकाष्ठेचें. 
हथवोस-पु. नाव चालविण्याचें सामान | हृदफ-पु. लक्ष, निशाण, मार. 

(वल्हे वगैरे) . हदिया-पु. भेट, नजराणा- 
हथवासना-क्रि. स. एकादी वस्तु वापर- | हदीस-स्त्री. हजरत महंमदांच्या वच- 

ण्यूस सुरवात करणें, हातीं घेणें, | हदोस ख्ींचना-शपथ थेणें. [नांचा संग्रह. 
प्रयोग करणें, समेटून घरणें. | हबूब-स्त्री. हु्दीचें अ. वचन. 

हथवासहु-क़रि. मिद्मूत घरा.- पु. वल्हें. | हनला-क्रि. स. बध करणें, आधात करणें, 
हथसार-स्त्री. हत्तीशाब्ा- गुणणें, लाकडालें ठोकून वाजविणें, शस्त्र 
हथाहथी-अ. हातोहात, ताबडतोब, चाल़विणें. .. 
हथिया-पु. हस्त नक्षत्र. हनवाना-क्रि. स. मारविणें, वध करविणें, 
हथियाना-त्रि. स. ताब्यांत घेणें, हातीं। आघात करविणें, 



हनाया 

हनाना-कि. स. पाहा “हनवाना - 

हनु-स्त्री, जबडा, हनुवटी. 
हनुसंत, हनुमत, हनुमान-पु. मारुति. -वि. 

मोठया जबड्बाचा, फार मोठा वीर. 
हनोज-अ. अद्याप, अजूत- 
हप-पु, बक (एकदम वस्तु तोंडांत घालून 

तोंड मिटण्याचा छाब्द). 
हप कर जाना-बकाबक खाणें. 
हप्हपाना-क्ि. अ. धापा टाकणें. 
हफ नजर-ईश्वर करो आपणि दृष्ट न पडो. 
हफ्त--वि. सात. 
हफ्त अकलीम-स्त्री. सर्व जग. 
हफ्त इमासम-पु. इस्लामचे सात मोठे इमाम. 
हफ़्ता-पु. आठवडा. 
हफ्ताद--वि. सत्तर. 
हबकना-क्रि. अ. खाण्याकरितां तोंड उच- 

डणें. -क्रि. स. दांत खाणें, 
हबड़ा-पु. एक जात.-वि. अल्लड. 
हमनश्नक-वि. मूख्त. [उताबीव्पर्णे. 
हुबर हबर-अ. लवकर, झटपट, धाईनें, 
हबराता-क्रि. अ. पाहा हड़बड़ाना 
हबीब-पु. मित्र, प्रियकर. 
हबब-पु. पाण्याचा बुडबुडा, खोटी गोष्ट, 
हबेल-स्त्री. हंसल्ी. शथिाप. 
हब्बा-पु. अन्नाचा दाणा, फार थोडा बंश. 
हब्या डब्बा-पु. मुलांचा एक रोग. 
हुष्ा-पु. अबिसिनिया देश. 
ह्शी-पु. अविसिनिया देशचा रहिवाशी. 
हब्स-पु. कद, तुरूंग, उष्मा. [| समान. 
हस-स. आम्ही.--पु. अहंकार.-अ. बरोबर, 
हस असर, हम अहृद-वि. समकालीन. 
हम लावाज,हम अहिंग-वि. सर्वाच्या बरो- 

बर मिक्कून बोलणारा. 

“५९२ - हमसाज 

हमसउमस्र-वि. सारख्या वयाचे. 
हसकदस-वि. बरोबर चालणारा, साथी 
हमकलासम-थि. बरोबर गप्पाग्रोष्टी कर- 
हमकलामी-स्त्री. गप्पागोष्टी. [णारा- 
हमचकस-वि. बरोबरीचा दर्जा असणारा- 
हमजिन्स-वि. सजातीय. 
हमजुल्फ़-पु. साड्. (समवयस्क. 

हमजोली-पु. साथी, सखा, मित्र, -बि. 
हमदस-वि. जिवलग (मित्र). 
हमदर्द-पु. संकटांत, सहानुभूति दाखबि- 
हमदर्दी-स्त्री. सहानुभूति. [णारा. 
हसदिगर-अ. आपसांत, परस्पर. 
हमदीवार-वि. शेजारी- 

हसनफ्स-वि. मित्र. [उठणारे. 
हमनशीं, हमनशीन-वि. एकत्र बसणारे 
हसनिवाला-वि. बरोबरीनें खाणारे 
हमपल्ला-वि. जोडीदार. [पिणारे. 
हमपाया--वि. बरोबरीचा. 
हमपियाला-वि. बरोबरीनें खाणारे पिणारे. 
हममकतब-वि. सहाध्यायी- 

* हमसजहब-वि. सहधर्मी. 
हसरा-सर्व. आमचा. 
हमराह--अ. सोबत. -वि. सहयात्री- 
हमराही-पु. एकाच पंथाचा, साथीदार. 
हमल-पु. गर्भ, वजन, भार. 
हमला-पु. हल्ला, आघात. 
हमलूा-आवर-वि. हल्ला करणारा. 

हसबतन-पु. देशबंधु. 
हसवार- वि. सपाट.-अ. नित्य. 
हमशीर-रा-स्त्री. बहीण- 
हससबक-पु. सहाध्यायी. 
हमसर--री- वि. समान, बरोबरीचा. 

हमसाज-पु. मित्र. 
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हमसायगी-स्त्री. शेंजा रीवणा. 
हमसाया-पु. शेजारी- हर 
हमसिन-वि. समवयस्क. 
हमातन-अ. पायापासून डोक्यापयँत, सर्वे. 
हमामदस्ता-पु. खलबत्ता. 
हमादौ-वि. सर्वज्ञ... [ असलेलें स्नानगृह. 

हसास-पु. स्नानागार, चारीबाजूनें बंद 
हमार-रा-रो-स. आमसें. 
हमसाशुमा-वि. सामान्य लोक. [जबरदस्ती- 
हमाहमी-स्त्री. स्वार्थपरता, अहुंकार, 
हमीर-पु.रणथभोरचा एक राजा, हमीर राग. 

हमीरहठ-पु. सत्यप्रतिज्ञा, पीछदारपणा. 
हमें-स. आम्हांला. 
हमेल-स्त्री. पुतछयांची मात. 
हमेशा-स-अ. नेहमीं. 
हमें-सर्व. पाहा 'हमें'. 
हम्द-स्त्री. ईशस्तृति. 
हम्माम-पु. स्नानागार. 
हम्मामी-पु. हमामखारन्यांत लोकांना स्नान 
हम्माल-पु. हमाल. [ करविणारा. 
हथंद-पु. मोठा किवा उत्तम घोडा. 
हथ-पु. घोडा, इंद्र, चार मात्रांचा एक छंद. 
हथना-क्रि. स. वध करणें, नाश करणें, 

ठोकून वाजविणें, मारणें. 
हयनाल-स्त्री. घोडे जोडलेल्या गाडीवरील 
हया-स्त्री. लाज, मर्यादा. [वोफ. 
हयात-स्त्री. आयुष्य, जीवन. 
(हीन ) हथातमें--आयुष्यांत. 
हथादार, हयामंद-वि. लाजालू,अनब्नुदार. 
हुएे, हयों-क्रि. मारलें. 
हर-वि. हरण करणारा, दूर करणारा, बध 

करणारा, घेऊन जाणारा, परत्येंक.-पु. 
शंकर, भाजक, एकराक्षस,अग्नि,नांगर. 

हिं. म. को.... २८ 

| हरऐं-अ. हब्ूहद्ू, गृपचुप, ऋमानें. 
हरकत-स्त्री. गति, क्रिया, दुष्ट व्यव- 

हार, प्रयत्न, अड्थछ्वा. 
हरकना-कि. स. पहा हटकना'. 
हर(ल)कारा-पु. पोष्टमन,जासूद, निरोप्या. 
हरख-पु. पा, हर्ष. 
हरखना-क्रि. अ. प्रसन्न होणें. 
हरखाना-क्रि. स. प्रसन्न करणें. 
हरगाह-अ. ज्या अबस्थेंत, जेन्हां, कारण 
हरगिज-अ. कदापि. [कौं. 

हरचंद-अ. यद्यपि, अनेक वेढा्ां.-पु. शंक- 
राच्या मस्तकावरील चंद्रकोर, हरि- 

इचंद्र. (नुकसान. 
हरज-पु.. हरकत, अड्चण, अड्थछा, 
हरजाई-वि. भटक्या, उनाड, व्यभिचारिणी - 
हरजाना-पु. नुकसान भरपाई. 
हरण-पु. लटणें, चोरणें, नाश, घेऊन 

जाणें, वीय॑, हात, वधूवरांस रूग्नांत 
दिलेलें द्रव्य, कवडी. [कारी- 

हरता धरता-पु. कर्ता धर्ता, पूर्ण अधि- 
हरतार-ल-स्त्री. पिवत्मा खनिज पदार्थ. 
हरताल फेरना या लूगाना-हरताक फासणें. 
हरद-दी-स्त्री. हछ॒द, खोल तलाब, किरण. 
हरदम-अ. नेहमों, वेद्ठोवेदीं. 
हरदिलअज्ञीज-वि. लोकप्रिय. 
हरना-क्रि. स. हरण करणें, लटणें, दूर 

करणें, नाश करणें, उचलून नणें. -क्रि. 
अ. हरणें. -पु. हरण. 

हरनाकस-पु. हिरण्यकशिपूृ. 
हरनाउछ-पु. हिरण्याक्ष. [ नाश करणारा- 
हरनी-स्त्री.हरिणी,मृगी.-वि.हरण करणारा, 
हरनौटा-पु. हरणीचे पाडस. 
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हरफ-पु. अक्षर, वर्ण, कलंक, लेख. 
हरफ आना-दोष लागणें, कलंक छागणें. 
हरफ उठाना-अक्षर ओल्खखून वाचणें. 
हरफ बनाना-चांगलें अक्षर काढणें. 

, हरफुमीर-पु. टीकाकार. 
हरफगीरी-स्त्री. टीकाखोरपणा. [चिलाखी 
हरफत-स्त्री. कारागिरी, हुन्नर, धंदा, 
हरफन मौला-पु. हरएक कार्मांत तरबेज. 

हरफारेवड़ी-स्त्री. रायआंबढ्ठा. 
हरबराना-क्रि. अ. पाहा हड़बड़ाना.' 

हरबा-पु. शस्त्र, आक्रमण. [उपद्रव. 
हरबोंग-वि. अडाणी, मूर्ख. -पु. अंधार, 
हरम, -स्त्री. दासी, पत्नी, उपपत्ती. 

हरमसरा-पु. अंत:पुर. 
हरमजदगी-स्त्री. दुष्टता, पाजीपणा. 
हरमुष्टा-पु. धट्टाकट्टा. 

हरये-अ. हल्ू हल्व. 
हरधल-पु. सैन््याचा पुढचा भाग.[सरदारकी. 
हरवली-स्त्री. सैन्याचें पुढारीपण, सैन्यांत 
हरवा-स्त्री. पराजय, थकवा, विरह, हानि. 

-पु. माछ, भाजक.-वि. हरण करणारा- 
नाश करणारा, घेऊन जाणारा.- 

हरबाही-पु. खेड्त, शेतकरी. 
हरष-पु. हर्ष, आनंद, सुख, प्रसन्नता. 
हरषना-कि. अ. हित होणें, रोमांचित 
हरषाना-कि, स. प्रसन्न करणें. ह(होणें. 
 हरसना-क्रि. अ. प्रसन्न होणें 
हरसिगार-पु. पारिजातकाजें झाड,सूर्थ ,चंद्र. 
हरहाई-स्त्री. दुष्ट गाय वनगाय, पार्वती. 
हरा-वि. हिरवा, प्रफुल्ल, टवटवीत, ताजी, 
(जखम ) .-पु. हिरवेपणा, ताजेपणा. 

हरा गुलाब दिखाना, हरा बाग विखाना- 

तोंडाछा पानें पुसणें. 
हरा बाग-आशाजनक गीष्ट. 
हराभरा-हिरवेगार, दाट झाडी असलेला, 

टवटबीत ताजातवाना. 
हराई-स्त्री. एकावेलढ्ीं नांगरली जाईल 

इतकी जमीन, हार, हरण (करएणें). 
हराठिन-वि. खेडवलछ, कठोर. [थकविणें. 
हराना-क्रि. स. हरविणें, पराजित करणें, 
हरापन-पु. ताजेपणा, हिरवेपणा. 
हराम-वि. निषिद्ध.-पु. धर्मनिषिद्ध ग्रोष्ट, 

डुक्कर, बेइमानी, व्यभिचार. 
(कोई कास) हराम करना-एखादें काम 

फार कठीण करून टाकरणें. 

हरासका-फुकटचा, व्यभिचारापासूत झाले- 
ला, बेइमानीनें मित्ठविलेला. 

हरामखोर-पु. फुकट्चा माल खाणारा, 
पैसे घेऊन काम न करणारा, आयतोबा, 
आछ्णशी, पापानें मितछविलेल्या कमा- 
ईवर जगणारा. 

हरासजदगी-स्त्री. हरामखोरी, दुष्टपणा. 
हरामजादा-पु. वर्णसंकर, पी. [ होणें. 
हराम होना-वस्तु अस्पृश्य होगें, अधर्म्य 
हरामी-वि. व्यभिचारिणीपासून जन्म- 

लेला, बदमाश. [स्विता. 
हरारत-स्त्री. उष्णता, थोडा ताप, तेज- 
हराबरि-स्त्री. अस्थिपंजर, हाडांची माल, 

सेन््याची आधाडी. 
हरावल-पु. आघाडीवरीरू फौज. 
हरास-पु. भीति, शंका, दुःख, सहास, गठ्ठती , 
हरासत-स्त्री. पहारा, नजरकंद. 
हरासा-वि. भयभीत, निराश. 
हरासू-वि. दुःख, शोक, हताश, क्षय. 
हरि-वि. बदामी, पिवद्ठा, हिरवा, -पु. 
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विष्णू, इंद्र, घोडा, सिंह, सूये, चंद्र, मोर, 

माकड, साप, आग, वायु, कृष्ण, राम, 

शंकर, एक पवेत. -अ. हल्हू: 

हरिअर-वि. हिरवा. 

हरिआली-पाली-स्त्री हिरबक, दुर्वा. 

हरियाली सूझना-जिकडे तिकडे आनंदी 

आनंद दिसणें. [चरित्रवर्णन,कथाकीतंन. 

हरिकथा-स्त्री. ईश्वराचे अवतार वे त्याचें 

हरिचंद्र-पु. हरिश्चंद्र राजा. 

हरिजान-पु. गरूड़ 

हरित-वि. पिवक्ठें, बदामी रंगाचा, हिरवा, 

चोरलेलें.-पु. सूर्याच्या घोड्ाचें नांव, 

हरिन-पु. हरण,मृग. [पन्नारत्न, सिह, सूर्य. 

हरिनी-स्त्री. मृगी, जुईचें फूल. 

हरियर-पु. हिरवें. | ताजें होणें. 

हरियाता-पु. एक प्रांत.-क्रि. स. टबटवर्णें, 

हरियाली तीज-स्त्री. श्रावण वद्य तुतीया- 

हरिरस-राम-पु. ईश्वरप्रेम, श्रीकृष्णप्रेम. 

हरिवत्सर-पु. रविवार, एकादशी. 

हरिस-स्त्री. नांगराची धुरा. [-बिं .चूर्त- 

हरीफ्-पु. समव्यवसायी, शत्रु, विरोधक. 

हरीर-पु. रेशीम, रेशमी कपडा. 

हरीरा-पु. मेवा घालून आटबिलेलें दूध, 

शिरा. -वि. प्रसक्न, हिरवेंगार. 

हरीस-स्त्री. नांगराची धरा. “5. सुग्रीव, 

_-वि. लालची, ईषोलु, भरत्तिढंढी, 

हृदअ-आ-वि. हलका, हत्वा. धाशी: 

हरुआई-स्त्री. हलकेपणा. शीक्षता: [असर्णे. 

हुरुआना-कि. अ. हलकें होणें, चपक्र 

हरुए-अ- हंकूहदू, गुपचुप. 
हरू-वि. हलकें. 
हरूफ-पु. अक्षर, 'हरफ चें अ. व. . 
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हरे-अ. मंदमंद, हकूच, कोमलछ, नम्र. 
-संबी. है भगवान. 

हरेब-पु. मंगोलिया देश, मोंगल जात. 

हरेवा-पु. हिरव्या रंगाचा बुलबुल पक्षी. 

हरैया-पु. दूर किया हरण करणारा मनुष्य: 

हरौल-पु. आधघाडीवरील फौज. 
हक॑त-स्त्री. पाहा हरकत... [ आनंद. 

हब-पु. आनंद किवा भयामुल्ें शहारे येणें, 

हथिज-अ. कंदापि. [नुकेसान, बाधा. 

हज, हर्जा-पु. अडचण, हरकत, अडथयक्ा, 

हर्जाना-पु. नुकसान भरपाई. 

हफ-पु. पाहा हरफ़. 

हफ॑गीर-वि. दोष दाखविणारा. 

हुफ़ ब हर्फ-अ. अक्षरशः 
हर॑-रें-स्त्री. हिरडा, एक दागिना. 

हर्रा-पु. मोठा हिरडा- 

हर्साक-वि. चलाख, धूते. 
हल-पु. तांगर, एका अस्त्रार्चे नाव, 

हिशेब करणें, कोडद्याचें उत्तर काढणें, 
कोडें सोडविणें, कुरूपता, व्यंजन. 

हल करना-प्रश्न सोडविणें. 

हल चलाना या जोतना-शेत नांगरणें. 
हल होना-कोडब्ाचें उत्तर सांपडणें, प्रइन 

सुटणें. 
हलूकंप-पु. हालचाल, खत्दबठ, गडबड़- 

हलक-पु. गत्ठा. [मनांत ठसणें. 
हलकके नीचे उतरना-गढीं उतरणें, 
हलकई-स्त्री. हेलकेपणा, तुच्छता, अध्र- 

तिष्ठा. [ हालणें, मिजमिणणें. 

हलकता-क्रि. अ. हिसकणें, छाटा येणें, 

हलका-पु. वृत्त, परिघ, गांवांवा समूह, 

.. झुंड, हत्तीची झुंड, मंडढ्ठी, 
हलका-वि. कमी वजनाचा, पातक्ठ, फिक्का, 
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निर्श्चित, प्रफुल्ल, रिकामा, तरंग. 
हलका करना-अपमान करणें. 
हलकान-वि. हैराण. 
हलकाना-क़रि. अ. हलके होणें.-क्रि. स- 

झोकें देणें, हिसछ॒णें, हालविणें, लवंडर्े. 

हलके हलके-हल्मू हल्ह. 
हलकोरना-क़ि. स. हेलकाविणें. 
हल्ूकोरा-पु. तरंग, लाट, 
हलकौबा-पु. कंप, तरंग. 
हलचल-स्त्री. गडबड, दंगा, खत्लबलू, 

गोंधछ, धावाधाव.-वि. कंपायमान. 
हलचल' मचना-हुल्लड होगणें. 
हलव हात-स्त्री. लग्नांत हृब्ठद लावण्याचा 
हलदी, हलदिया-स्त्री. हछ॒द. [समारंभ. 
हलदी उठना या चढ़ना-लग्न समारंभांत 

नवरा नवरीला हद लाविणें. 
हलदी लूगना-लग्न होणें. 
हुलदी लगे न फिटकरी-फुकटांत. 
हलदी गुड़ पीनेकी आवश्यकता होना- 

कोकलरूत बसावें छागणें. 
हलदू-पु. हेद (एक फार मोठे व उंच झाड ) . 
हलधर-पु. बलराम, शेतकरी. 
हुलना-क्रि, अ. हलणें, घुसणें. 
हलफ-पु. शपथ... | 
हलफ उठाना-शपथ घंणें. 
हलफ देना-शपथ घालएणें. 
हलूफत्ू--अ. शपथपूर्व॑क. 
हलफनासा-पु. शपथपत्रिका. 
हलफ़ा-पु. तरंग, लहर. 
हेलबल-पु. पाहा हलचल. 

हलबी-ब्बी-वि. स्वच्छ व सर्वोत्तम (काच ) , 
हलूभलू-पु. पाहा हलूचल'. (उत्तम. 
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उधक्ठ, नापीक, कमी, मंद, तुच्छ, सोपा, | 

हलालका 

हलरा-पु. तरंग, हेलकावा. 
हलराना-क़ि. स. मुलांता हातावर घेऊन 

झोके देणें, डोलविणें (लहान मुछांना) . 
हलराबना-क्रि. स. झुलविणें,विनोद करणें, 
हलवा-पु. हलवा, सांजा. किरमणूक करणें. 
हलवे माौडेसे काम-केवक्क आपल्या स्वार्था- 

शींच मतऊूब, आपल्या स्वार्थाचाच 
विचार करणें. [णारा. 

हलधाई-पु. मिठाई तयार करूत विक- 
हलवान-पु. कोंकरूं किवा त्याचें मांस- 
हलवाह-हा-पु. शेतकरी. 
हलहलएना-कि. स. गदगदा हलविणें.-क्ि. 
हलहराहट-पु. थरकांप. [अ. धरथरणें. 
हलहलिया-पु. विष, थंडीताप- 
हलहली-स्त्री. थंडीताप, व्याधी. [सखी. 
हला-स्त्री. मैत्रिण, पृथ्वी, जल. -अ. हे 
हलाक-वि. मेलेलें, थकलेलें,नाश पावलेलें. 
हलाई-स्त्री. पेरणी, नांगरणी, हेलकावा. 
हलाकत-स्त्री. मृत्यु, नाश. 
हलाकानी-स्त्री. व्यग्रता, त्रास, मृत्यु, नाश. 
हलाकी-वि. मारून टाकणारा. 
हलाक्ू-वि. मारून टाकणारा.-पु. एक 

तुर्की सरदार (हा चंगीजखानाचा 
नातू ब त्याच्यात्रप्रमाणें दुष्ट होता). 

हलाभका-पु. निर्णय, परिणाम. 
हुलाल-वि. योग्य, हत्हू हत्यू कापून मार- 

लेला, पवित्र, धर्मयुकत (मुसलमानी ) . 
-पु. ज्याचें मांस खाण्यास मुसलमानी 
धर ग्रंथांत आज्ञा आहे असा पशु. 

हलाल करना-मुसलमानी धर्मग्रंथात्या 
आज्ञेप्रमाणें खाण्याकरितां पशुंची हत्या 
करणें. [ष्टाजित. 

हलालका-न्यायानें मिल्ठविलेलें, स्वक- 
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हलालखोर-पु. भंगी, स्वकष्टानें पोट भर- 
हलावत-स्त्री. मधुरता, चव, चेन. [णारा. 
हलाहरू-पु. विष.-वि. फार कड्. [वाटणें. 
हलियाना-क्ि. अ. मत्ठमहणें, कसेंसेंच 
हलीम-वि. शांत, सहनशील, एक प्रका- 
हलुआ-बा-पु. शिरा. (रवें मांस. 
हल॒का-स्त्री. ओकारी. 
हलेरा, हलोरा-पु. तरंग. 
हलोरना-क्रि. स. पाण्यांत हात घालून ढव- 

व्वणें, घुस णें, धान्य पाखडणें, एकाद्या 
हुलोरा-पु. छाट. [वस्तूचा संग्रह करणें. 
हलोरे-पु. तरंग, लाटा-.क्रि.स. एकत्र केलें. 
हल्दी-स्त्री. हत्लद. 
हललक-पु. लाल कमक. 
हल्ला-पु. कोलाहल, हल्ला, लढाईच्या 

वेछठची आरोछोी. [चमचा. 
हवन-पु. होम, आग, होम करण्वाचा 
हवलूदार-पु. फौजजेंतील सगक्क्ांत कमी 

दर्जाचा ऑफिसर. 
हवस-स्त्री. लालसा, तष्णा. 
हवा-अ. खरोखर, निःसंशय.-स्त्री. वारा, 

भूतप्रेत, देण्याघेण्यांतील प्रामाणिकपणा, 
प्रसिद्धि, नाद. 

हवा उड़ना-बातभी पसरणें. 
हुवा और होना-हवा बदलगें. 
हुवा करना-पंख्यानें वारा घाछणें. 
हवाके घो ड्ेपर सवार होना-घाईत असणें. 
हवा ढीली होना-गर्भगढीत होणें. 
हवा न लगने देना-प्रभाव न होऊं देणें. 
हवा निकल जाना-स्तंभित होणें, निरु- 

त्तर होणें, मरणें. 

हवा पलटना, फिरना या बदलूना-परि- 
स्थिती बदलणें, रोख बदलणें. 

-५९७- (बड़े बुतके) हवाले करना 

हवा पीकर रहना-खाण्यापिषण्यावांचून 
हवा बेंधना-को ति पसरणें.[राहाणें ( व्यंग ) - 
हुवा बाधना-तांव करणें. 
हवा बताना-टाछणें. [ सांथ येणें, 
हवा बिघड़ना-चालरीत बदलणें, रोगाची 
हवा सा-तरूम किवा हलका. [भांडणें. 

हवासे लहूड़ना-एकाद्राशीं विनाकारण 

हवासे बातें करता-जलद धावणें, आप- 
ल्याशींच बडबडरणें. [ लगणें. 

(किसीकी ) हुवा लूगना-संगतीनें गुण 
हवा हो जाना-पक्न जाणें, न राहणें. 
(मुहपर) हवाइयों उड़ता-चेहरा फिक्का ' 

पडर्णें. 
हवाई-वि. हवेसंबंधीं, हवेंत चालणारा, 

कह्पित.-स्त्री. एक प्रकारचें दारूकाम- 

हवाई अड्डा-विमान येण्या जाण्याचें स्थान - 
हवाई जहाज-पु. विमान. 
हवाछोरी-हवा खाणें, सहल. 
हवागीर-वि. दारूकाम करणारा.- 
हवाचक्की-स्त्री. हवेच्या जोरानें चाल- 

णारी चक्की. [ जाली . 
हवादान-पु. हवा येण्याकरितां लावलेली 
हवादार-वि. हवेशीर (जागा), इच्छुक, 
हवादारी-स्त्री. शुभचितन. [ प्रेमी,पालखी. 
हवापरस्त-वि. सुखलोल॒प. 
हवाबाज-पु. विमान, विमान चालक, 

हवारी-पु. येशुस्प्रिस्ताचे मित्र आणि 
हवाल-पु. अवस्था, समाचार. [साथीदार. 
हवाला-स्त्री. नजर कैद, कंदी ठेवण्याचें 

ठिकाण, प्रमाणाचा उल्लेख, उदाहरण, 

हवाले करना-ताब्यांत देणें. | जवाबदारी- 
(बड़ें बुतक) हवाले करना-मृत्यूच्या 

ताब्यांत देणें. 



हवाले 

हवाले-अ. सुधुर्द. [व पंचकर्मेद्रियें, ज्ञान- 
हजास-पु. इंद्रियें, चेतना, पंचज्ञानेंद्रियें 
हवास गुम होना-धीर सोडणें, भयानें 
हवास बाख्ता-वि.घाबरलेला.[ स्तंभित होणें. 
हवि-पु. हवन करण्याची वस्तु, तूप, होम, 
हवेली-स्त्री. प्रासाद, पत्नी. [अन्न, प्रसाद. 
हृव्वा-स्त्री. आदमाची स्त्री .-पु. बागलबुवा. 
हशमत-स्त्री. संपत्ति, नोकर चाकर, रुबाब. 
हशर-पु. प्रलयकाछाचा दिवस, दुःख, फार 
हुद्त-वि. आठ. [ ओरडाओरड. 
हुशतुम-वि. आठवा. 
हश्अ-पु. प्रलयकाताचा दिवस, दुःख. 
हश्शाश--वि. खूप आनंदी, खुश. 
ह॒ड्शाश बद्शाश-वि. खूप आननंदी. 
हसद-पु. ईर्षा. 
हसन-वि. उत्तम. -पु. चांगलेपणा, सौंदये, 

मुसलमानांच्या दुसत्या इमामाचें नांव, 
हसब, हस्ब-अनुसार.[थट्टा, विनोद, हास्य. 
हसब नसब-पु. आईबापाचें कूछ, खानदान. 
हसरत-स्त्री .कामना,एकादी वस्तु न मिल्ठा- | 
हसीन-वि. सुंदर. [ ल्यामुक्े होणारें दुःख. 
हसीर-पु. चटई. 
हसुरू-पु. फायदा.[माप, लिखाण, हस्तनक्षत्र . 
हस्त-पु. हात, हत्तीची सोंड, एका हाताचें 
हस्तगत-वि. मित्ठविलेलें, काबीज केलेलें. 
हल्तक्षेप-पु. ढवक्वाठवक्ठ. 
हस्तलतघवब-पु. हस्तकौशल्य. 
हस्ताक्षर-पु. सही... [ जीवन, संपत्ति. 
हस्ती-पु. हत्ती.-स्त्री. अस्तित्व, अधिकार, 
हस्ब-अ. अनुसार. [होणारें दुःख. 
हखत-स्त्री. एकादी वस्तु न मिल्ठाल्यामुझें 
हहर-स्त्री. थरकांप.-पु. सोसाटा. 
ह॒हरना-क्रि. अ. थरकांप होणें, जलूफलणें, 

बन प् ९ टन हापना, होौफना 

चकित होणें, हुडहुडी भरणें, आश्चर्यानें 
थक्क होणें, देष करणें. 

हहराना-क्रि अ. थरथरणें, भिणें.-क्रि. स. 
जाल्हणें,भयभी त करणें. [शब्द,हाहाकार. 

हहा-स्त्री. हसण्याचा शब्द, दीनता सूचक 
ह॒हा खाना-हाहाकार करणें, अत्यंत विन- 
हाह-क्रि. अ. आहे, आहेत. [ विणें. 
हा-अ. होय, होकार, अनुमति. 
होकरना-संमति देणें. 
हौजी-होय महाराज. 

हो में है| सिलाना-खुशामत करणें. 
हाक-स्त्री.हाक, ललकार, आह्वान, घावा. 
होक देना, लगाना या मारना-हाक मारणें. 
हाक पुकारकर कहना-निर्भयपण्णे बोलणें. 
हौकना-क्रि. स. जोरानें हांक मारणें, 

'लढ्ण्याकरितां आवबृहान देणें, बाता 
मारणें, जनावरें हाकर्ण, घालवबून देणें, 
पंख्यानें वारा घालणें. 

हाौका-पु. गर्जना, आवृहान, हाका. 
हाोगी-पु. शक्ति, जबर दस्ती, साहस. 
होगा छूटना-क्रि. अ. साहसहीन होगें 

होगी-स्त्री. हमी, संमति, स्वीकार. 
होगी भरना-मंजूर करणें, हमी देणें, 

होौड़ना-क्रि. स. व्यर्थ भटकणें.-वि. भटक्या. 

हाडी-स्त्री. मातीची हंडी, काचेची हंडी. 

हौडीका कांठद दुबारा ने चढ़ना-एकदां 
फसला तो पुन्हां- फसणार नाहीं- 

हॉोडी चढ़ना-एकादी वस्तु फुकट मिह्णें, 
चांगली लांच मिल॒णें. [ होणें . 

हौडी पकना-प्रकरण शिजणें, जेवण तयार 
हॉता-वि. वेगढ्े केलेलें, बाजला सारलेलें, 

होपना, होफेना-क्रि.- अ. जोरानें श्वासो- 
च्छुवास चालणें, दम लागणें. 
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हाफा-पु. धाप, दम, श्वास. 
हासल-पु. चार पाय काले व शरीर मेंदी- 

सारख्या लाल रंगाच्वें असा घोडा- 
हॉासी-स्त्री. हास्य, थट्टा, उपहास, निदा- 
हा-अव्य. शोक किवा दुःख सूचक शब्द, 

भयसूचक शब्द.-पु. मारणारा. 
हाई-स्त्री. दशा, रीत--वि. उंच, मोठा. 
हाऊ-पु. बागुलबुबा. रे 
हाकिस-पु. मोठा अधिकारी, शासनकर्ता 

हाकिसी-स्त्री. अधिकार, शासन.-वि. 
अधिका रासंबंधीं . 

हाजत-स्त्री. आवश्यकता, इच्छा, कद. 
हाजतमें देना या रखना-पहान्यांत ठेवणें. 
हाजत रफा करना-गरज भागविणें, शौच 

करणें. [जब ठेवायचें भांडें (बेडप्यान ) . 
हाजती-स्त्री. मलमृत्र त्यागाकरितां रोग्या- 
हाजमा-पु. पचनणकित्त. 
हाजा-सर्व. हा, ही. हें, 
हाजिम-वि. पाचक, पद्मविणारा. 
हाजझिरि-वि. हजर, जियंत, परदेशी बसा- 

हल करणारा, मकक््केंत जाऊन रहाणारा. 
हाज्रिजवाब-वि. ताबइतोब चांग़ें 

उत्तर देण्यांत हुशार, 
हाजिरात-स्त्री, मृतात्य्याचा एकाद्याच्या 

अंगांत मंचार करण्यासाठीं करतात ती 
प्रार्थना, अंगांत आणणें. 

हाजिरी-स्त्री. हजेरी, व्याहरी. 
हाजी-पु. यात्रा करून आलेला प्रवासी, 

लिदक, नकक््करू करणारा. [ दिवस. 

हाट-स्त्री. बाजार, दुकान, बाजाराचा 
हप्ट करना-दुकान मांडणें, बाजार करणें. 
हाट चढ़ना-बाजारांत येणें. 
हाट लगना-बाजार भरणें. 

| हाटक-पु. सोनें, पेयविशेष.-वि. सोनेरी, 
हाटकलोचन-पु. हिरण्याक्ष. [ सोन््याचें.: 
हाड़-पु. हाड, कुलीनता- [ जात: 
हाडा-पु. गांधिलमाशी, क्षत्रियांची एक 
हाड़ी-पु. एक बगढ्ा, कावढ्ा. 
हाता-पु. वाडा, प्रांत, मारणारा, सीमा.- 

वि. निराष्शा केलेला, नाश पावलेला- 
हातिम-पु. कुशल मनुष्य, तज्ञ, दानश्र 
हातिमकी कनब्रपर लात मारना-मोठा 

कर्णाचा अवतार बनणें, मोझें परोपका- 
हाती-वि. दूर केलेलें. [राचें काम करणें, 
हाथ-पु. हात, चोवीस बोटांचें माप, 

पत्त्यांत खेद्धण्याची पाव्ठी, मूठ, एकाआा 
ऑफिसांत काम करणारीं माणयें. . 

हाथ आना-प्राप्स होणें. 
हाथ उठना-हातानें होकार देणें. 
(किसीको ) हाथ उठाना-नमस्कार करणें. 
(किसीपर ) हाथ उठाना-हाथ उगारणें, 

मारणें, हात टाकणें. 
हाथ ऊँचा होना-दान देणें, संपन्न होणें. 
हाथ कट जाना-हात बांधले जाणओें, 

प्रतिज्ञाबद्ध होणें. | 
हृश्थ कटा लेना या बेठना-वचन बद्ध होणें- 
हाथ खलीं होना-रिकामपण असणें, जबक् - 
हाथ खींचन-हात आबवरणें. [पैसा नसणें.. 
हाथ खुजलाना-हात शिवशिवणें, प्राप्तीचें 

लक्षण दिसणें. [ फार मारणें, 
हाथ खुल जाना-अतिशय खर्च करणें,. 
हाथ चुमना-कलाकुसरीबर प्रसन्न होणें. 
हाथ छुंड़ाला-कटकट मिट्विण. 
हाथ छोड़ना-अंगावर हात टाकर्णे. 
हाथ छोटा होना-चिक्क् असण्ें. 
हाथ जोड़ता-संगत सोडणें, नमस्कार करणें - 
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हाथ डशलना-कामाला आरंभ करणें. 
हाथ ढीला करना-हात सेल सोडणें, 

कामांत दिरंगाई करणें. 

हाथ तंग होना-खर्चाची ओढाताण होपें. 

हाथ दबना-पूर्वीच्ची शक्त्ति नसणें, परवश 
होणें. [ करणें. 

(किसोको ) हाथ देना-वार करणें, मदत 
हाथ धोना-हातचें घालविणें, नष्ट करणें. 

हाथ धोकर पीछे पड़ना-पूर्ण शक्तीनें 
कामास लागर्णे.[देणे, पाणी ग्रहण करणें. 

हाथ पकड़ना-अडवबिणें, मना करणें, आश्रय 
हाथ पत्थर तले दबना-संकटांत सांपडणें. 

हाथपरहाथ घरे बेठे रहना-निरुयोगी राहणें. 
हाथ पाब ढीले पड़ना-गढ्लन जाणें,घाबर णें. 
हाथ पाँव निकालना-शरीरानें फुमत जाणें, 

मर्यादा उल्लंघर्णें, लबाडी करणें. 
हाथ पाव पटकना या फटफ़रटाना-धांवाधांव 

करणें, तडफडरणें. [ हांव धरणें, 
हाथ पाँव पसारना-अधिक मिल्ठविण्याची 
हाथ पाँव फ्लना-घाबरून जाणें, निराश 
हाथ पांव मारना-परिश्रम करणें. [ होणें 
हाथ पीले करना-लग्न करणें. 
हाथ बेंटाना-सामी ल होणें, हातभार लछावणें. 

हाथ बड़े होना-उदार असण्णें, समर्थ असणें. 

हाथ बढ़ाना-मदत करणें. _[ वागणे- 
हाथ बाधे खड़े रहता-अर्ध्या वचनांत 
हाथ समेंजना-हातचा मत्ठ असणें, हात बसणें. 
हाथ मलना--चुटपुटणें, निराश होणें- 
हाथमें करना-आधीन करणें, ताब्यांत घेणें, 
हाथ रंगना-लांच घेणें. [ मोहित करणें. 
हाथ सरोपना-हाथ पसरणें, मागणें. 

हाथ लगे मेला होना-अत्यंत पवित्र असणें. 
हाथ लगे मिटटी होन्त-सर्व ठिकाणीं 

अपयशा येणें. [सफलता मिक्णें. 

हाथ लगें सोना होना-सर्व॑ ठिकाणीं 
हाथपान-पु.. तक्हाताच्या मागच्या 

बाजूला घालावयाचा दागिना. 
हाथा-पु. मूठ, हातवा (हल्दी कुंकवाचा ) . 
हाथापाई-स्त्री. मारामारी, मल्लयुद्ध, 

हातघाई, हिसकाहिसकी. 
हाथी-पु. हत्ती.-स्त्री. हाताचा आधार. 

हाथीकी राहू-आकाश गंगा. 
हाथीपर चढ़ना-फार श्रीमंत होणें. 
हाथी बाधना-फार खर्च होणें.[ बरी करणें. 

हाथीके संग गोडे खाना-धलवानाची बरो- 
हाथोहाथ लेना-आदरानें घेणे ,आदर करणें. 
हाथीखाना-पु. हत्ती बांधष्याची जागा. 
हाथीपीब-पु. हत्तीप्रमाणं पाय होण्याचा 
हाथीवान-पु. माहुत. [ रोग. 
हाथोंहाथ-अ. पाहतां पाहतां. 
हादसा, हादिसा-दुर्घटना, नवीन गोष्ट. 
हादिझम-वि. नाश करणारा. 
हादिस-वि, नवीन, नह्वर. 

हादी-पु. मार्गदर्शक,नेता. [थक्का, नुकसान. 
हान, हानि-स्त्री. अनिप्ट, स्वास्थ्यांत अड- 
हाफिज-पु. कुराण पाठ असेला मुसलू- 
हाफिजा-पु. स्मरणशवित्त. [ मान. 
हामिल-वि. हमाल. 
हामिला-वि. गर्भवती. 
हामी-वि. सहायक.-स्त्री. होकार, स्वी का- 
हामी खाना-हाय घेणें. (रोवित्त, 
हामी भरना-हमी देणें, स्वीकार करणें. 
हामीकार-वि. सहायक, मदतगार. 
हाय-अ. शोक किया दुःख सूचित करणारा 

शब्द.-स्त्री. कष्ट. [तततक्राट लागणें. 

(किसीकी ) हाय पड़सा या लगना-एकादाचा 



| 
| हाय हाथ करना 

: हाथ हाय करना-भानगड करणें. 
हाय हायमें पड़ला-संकटांत पडणें. 
हार-स्त्री. पराजय, थकवा, हानि, जप्ती, 

विरह, माठ्ठा, चंद्रहार.-वि. उष्ण. 

हारक-पु. हरण करणारा, दर, ल॒टारू, 
गणितांतील भाजक, माह. 

हारना-क्ति. अ. पराजित होणें, थकणें, 
असफल होणें.-क्रि. स. हरणें,घालविणें. 
सोड्न देणें, देकन टाकण्णें, 

हाररसगार-पु. पारिजातकार्चे झाड. 
हारिल-पु. एक पक्षी (हा आपल्या पंजांत 

नेहमीं कामटी धरून ठेवतो). 
हारिलकी लकड़ी-नेहमीं जवत्ठ बाह्ग- 

ण्याची प्रिय वस्तु. [ अ. हरली, दमली . 

हारी-वि. हरण करणारा, ठग, चोर.-क्रि. 
हारेदर्जे-अ. लाचारीनें. 
हादिक-वि. अंतःकरणपूर्वक, हृदयासंबंधी - 
हाल-स्त्री. अवस्था, परिस्थिति, समाचार, 

विवरण, तनन््मयता, लीनता, कथा. 
“वि. वर्तमानकालीन. -अ. सध्यां, 
यावेढठीं, लगेच.-स्त्री. चाकाची धाव. 

हालका-ताजें, नवीन. 
हालसमें-नुकतेच. 
हालगोला-पु. चेंडू. 
हालडोल-पु. हालचाल. [सांपत्तिक स्थिति. 

हालत-स्त्री. दशा, परिस्थिति, योगायोग, 
हालरा-पु. मुलांना डोलविणें, झोका, 

लहर, तरंग, झोपाठा, पाछणा. 
हालाकि-अ. यद्यपि. [ लचे खढें, मद्य. 
हाला-पु. मंडल, कुंडल, चंद्राच्या भोंबता- 
हालात-पु. हाल" या्ें अ. बचन. 
हालाहल-पु. अत्युग्र विष, 
हालिम-पु. आहाल्ठीवार्चे झाड. 

लक द्व 09 ५ कने हिकार 

हाली-अ. लौकर.-वि. सहनशील.-स्त्री. 
बायकोची धाकटी बहीण. 

हालों-पु. आहाछीव. 
हावन-स्त्री. खल. 

हावन दस्ता-स्त्री. खलबत्ता. 

हावला बावल्हा-वि. हावरा, वाचाह्. 
हाबी-वि. कुशल, सर्व बाजूंनीं ताब्यांत 
हाशा-अ. कदापि, पण.. [ ठेवणारा. 
हाशिया-पु. किनार, किनारीवरील नक्षी, 

गोठ, टिप्पणी, समास. 
हाशियेका गवाह-दस्तऐवजाच्या अग॒दीं , 

शेवटीं नांव असलेला साक्षीदार. 
हाशिया उढ़ाना-तिखटमीठ लावून सांगणें. 
हास-पु. हास्य, थट्टा, उपहास. 
हासिद-वि. ट्वेष करणारा हितशत्रु. 
हासिल-वि. प्राप्त--पु. पीक, लाभ, सारा- 

वसूली, हातचा आंकडा (गणितांत), 

हासिल कमाल-अ.तात्पयं हैं कीं.[गुण न फल. 
हासिल जमा-पु. बेरीज, एक्ण. 
हासिल जबं-पु. गुणाकार. 
हासी-वि. हंसणारा. 

हास्य-वि. ज्याला लोक हसतात असा, 
उपहास करण्यायोग्य.-पु. हसूं, उपहास, 
थट्टा, हास्यरस. [ओरड. 

हाहाकार-पु. घाबरन्यामृद्ें केलेली आरडा 
हाहाहीही, हाहाठीठी-स्त्री. थट्ठामस्करी. 

हाही-स्त्री . एकादी वस्तु मिक्रविष्याकरितां 
धडपड करणें. 

हाहू-पु. आरडाओरड, गडबड. 
हाहबेर-पु. जंगली बोर 
हि-प्रत्य.,. एक जुना विभवित्त प्रत्यय. 

-अ. च (जोर देण्याकरितां). 
हिंकार--पु. गाईचें हंबरणें. 



हिकारना नग्न दर 6 २ बन हिफ़ाजत 

हिकारना-क्रि. अ. हंबेरणें. [एक राग. | हिचकना, हिचकिचाना-क्रि. अ. अनमान 
हिडोल-लना-रा-ला-पु. पाछणा, झोपाछा, 
हिदवाना-पु. टरबूज, कलिगड. 
हिंददी-स्त्री. हिंदी भाषा. 
हिदसा-पु. गणित, रेखागणित, अंक. 
हिंदी-वि. हिंदुस्तानचा. -पु. भारतवासी. 

स्त्री. हिंदुस्थानची भाषा. 
हिंदोस्तान-पु. हिंदुस्तान. 
हिमत-स्त्री. साहस, पराक्रम. 
हिसमती-वि. धाहसी, पराक्रमी. 

हियो-अ. सयेथें [ मोत्ती, कमत्ठ. 
हिंव-पु. थंडी, हिंवाछा, चंद्र, चंदन, कापूर, 
हिवार-पु. बर्फ. -वि. थंड. 
हिंस-स्त्री. धोडचाचें खिकाहणें. 
हिसक-पु. हिसा करणारा, नुकसान कर- 

णारा, प्राण्यांना मारणारा पशु, शत्रु. 
हिंसना-क्रि. स. ठार मारणें, त्रास देणें, 

अनिष्ट करणें. 
हिसा-स्त्री. इजा, वध, नासप्रडी, चोरी 

इ० कूकर्म, जीव घेणें, त्रास देणें, 
नुकसान करणें. 

हिहिला-क्रि. अ. घोडथाचें खिकाछणें. 
हिं-अ. कारण, खरोखर,उदाहरणाथे,फकत्त, 

पादपूरक.-प्रत्य ० 'को' (जुन्या भाषेंत)- 
हिआ, हिआ-पु. हृदय, छाती, मन- 
हिआऊ, हिआष, हियाव-पु. धाडस, साहस. 

हिकमत-स्त्री. युकित्त, युनानी वेद्यक, 
विद्या, तत्वज्ञान, चातुर्य, कलकाकौशल्य. 

हिकमत अमली-स्त्री. चलाखी, कूटनीति. 

हिकसती-वि. युक्तिबाज, चतुर, फाय- 
हिकरना-क्रि. अ. दुःखानें कण्हणें. [ देशीर.- 
हिकायत-स्त्री. गोष्ट. 
हिकारत-स्त्री. तिरस्कार, अप्रतिष्ठा. 
हिचक-स्त्री. अनमान. 

| 

करणें, उचकी घेणें, घुटमलछणें, कचरणें. 
हिचकिचाहट-स्त्री. अनमान. 
हिचकी-स्त्री. उचकी, उसासा. 
हिचकी आना-आठवण होगें. 
हिचकियों लगना-मरणासन्न हो0णें. 
हिजरत-स्त्री. आपला देश सोड़न दुसन््या 
हिजरो-पु. वियोग. [देशांत जाऊन राहणें. 
हिजरी-स्त्री. हजरत पैगंबराचे मक्का 

सोडन मदिनेस जाणें,मक्का सोडण्याच्या 
दिवसापासून सुरू झालेला सन. 

हिजाब-पु. पडदा, लाज. 
हिज्जें-पु. जोडणी, वाराखडी. 
हिझ्झ-पु. वियोग. 
हिजत-पाहा हिजरत'. 
हित-वि. उपयुवत्त, योग्य, स्नेह, हितेच्छ, 

-पु. फायदा, कल्याण, प्रेम, मैन्री, नाते- 
वाईक, हितकर्ता--रत्री. फ्ल, धरण, 
नाडी.-अ. फायद्याकरितां, करितां. 

हितकर, हितकारी-वि. हितेज्छ, प्रेमी, 
फाययाबें.  [वाटणें, प्रमयुक्त्त होणें. 

हितबना-क्रि., अ. हितकर होणें, प्रिय 
हिताई-स्त्री. नातें, संबंध. 
हिताना-क्रि. अ. पाहा 'हितवना.' 
हिताहित-पु. नफानुकसान 
हिती, हितु-पु. हितेच्छू, मित्र, संबंधी, 
हितैषी-वि. हितेच्छ. [ नातेबाईक. 
हितौना-क्रि. अ. पाहा हितवना:' 

हिदायत-स्त्री. उपदेश, सूचना, ताकीद, 
हिदती-स्त्री . हीनता, कमीपणा. [ शिकवण. 
हिनहिनाना-क्ति. अ. खिकाढछणें. 
हिना-स्त्री. मेंदी. [-स्त्री .हीनता, उर्बता. 
हिनाई-वि. मेंदीच्या रंगाचा, मेंदीजा, 
हिफाजत-स्त्री. देखरेख, रक्षण. 



हफ्ज 
हिफ्ज-अ. पाठ (मुखोग्दत) .-पु. नम्रता 
हिफ्डे सेहत-पु. आरोग्यरक्षण, रक्षक 
हिब्बा-पु. बक्षिस, दान. 
हिब्बानामा-पु. दानपत्र. 
हिंचल-पु. हिमालय. 
हिम-पु. पाहा हिंव. 

हिसयानी-स्त्री कंबरेला बांधावयाच्रा कसा 
हिमाकत-स्त्री. मूर्खलपणा पैशाचा 
हिसामदस्ता-पु. खलबत्ता 
हिमायत-स्त्री. तरफदारी, समर्थन 
हिसमायती-पू. पक्षपाती, रक्षक 
हिसालय-पु. हिमालय पर्वत 
हिम्मत-स्त्री. साहस, पराक्रम 
हिय,हिया,हियरा-पु. हृदय, छाती 
हिय हारना-धीर सोडणें. 
हियेका अंधा-अज्ञान, मूर्खे 
हियेकी फूटना-बुद्धि नसणर्णें 
हिया जलना-रागांत असणें 
हिये लगाना-आलिंगन देणें 
हियेमें लोनसा रगना-फार वाईट वाटणें 
हियाव-पु. हिमत, साहस, चिकाटी 
हियाव खुलना-हिंमत होणें, संकोच निघृन 
हिय्शव पड़ना-साहस होथणें [ जाणें 
हिरकना-क्रि. अ. जवछ जाएें, टेकर्णें 

हिरकाना-क़ि. स. जवद्ट नेणें, टेकविरे 
हिरदय-पु. हृदय. 
हिरन-पु. हरिण 
हिरन हो जाना-पद्न जाणें. [ धूर्तता 
हिरफत-स्त्री .हस्त कौशल्य, हुन्नर,चलाखी 
हिरमजी-स्त्री. एक प्रकारची लाल रंगात्ती 
हिरस-स्त्री. पाहा हिर्स' [ माती 
हिराना-क़ि. अ. हरवणें, नसणें, दूर होणें 

चकित होणें, स्वतःझा विसरून जाणें. 
-क्ि. स. विसरणें, झोध काढणे 

लक दर है] ३३ बरत्क हिसाव 

हिरावना-पाहा हिराना 
हिराबलू-पु. पाहा हरावरू 
हिरास-स्त्री. भीति, दुःख, निराज्षा- 
हिरासत-स्त्री. पहारा, नजर कैद 
हिरासा-वि. भयभीत, निराश. 
हिरोंजी- स्त्री. पाहा हिरमजी'. 
हिरोल-पु. पाहा हरावलू. 
हिसे-स्त्री. लालच, इच्छा, स्पर्धा, देष. 
हिर्स छुटना-इच्छा, न होणें, लोभ सुटण्ें- 
हिलकी-स्त्री . हुंदका, उचकी, स्फुदन. 
हिलकोर-पु. तरंग, लाट. 
हिलग-स्त्री. संबंध, ओव्ठख, प्रेम, भक्त्ति. 
हिल्मना-क्रि, अ. टांगणें, फसविणें, 

मिसलणें, भिडणें. 

हिलना-क्रि. अ. हालणें, सरकणें, परि- 
चित होणें, झुलणें, अनुरबत्त होणें. 

हिलना डोलना-हालणें, फिरणें, उद्योग 
| हिलना सिलना-दाट संबंध ठेवणें, | करणें. 
हिलसा-स्त्री, एक प्रकारचा मासा. 
हिलाना-क्रि. स. हालविणें, सारणें, कंपित 

करणें, डोलबिणें, परिचित करणें, 
हिलाल-पु. हितिथंचा ऋंद्र. 
हिलोर, हिलोरा-पु. तरंग. 
हिलोरना-क्रि. स. ढवछणण, खत्लबढ्ूणें, 

फडकविरणें. [खाणें. 
हिलोरे लेना-क्रि. अ. लाटा येंणें, हेलकावे 
हिलोल, हिल््लोल-पु. तरंग, मौज, प्रसन्नता. 
हिल्म-पु. सहनशी लता, नम्नता, स्वभावां- 

तील कोमलता. 

हिवंचल, हिवर-पु. बर्फ, हिम. 
हिस-स्त्री . गति, इंद्रियद्वारा अनुभव घेणें. 
हिसका-पु. ईर्षा, स्पर्धा. 
हिसकी-स्त्री . स्पर्धा, 
हिसाब-पु. गणित, हिल्लेब, दर, कायदा, 

[ घ॒सविणें. 



हिसाब चुकाना या चुकता करता न पिएं हुक्ष्स 

मत, अवस्था, व्यवहार, रीत, भित- 
व्यय. [ चुकती करणें. 

हिसाब चुकाना था चुकता करना -बाकी 
हिसाब करना-बाकी चुकती करणें. 
(बे) हिसाब-अत्यंत. 
हिसाब रखना-हिशेब लिहिणें. [होणें. 
हिसाब बैठना-योग्य व्यवस्था होणें, सोय 
हिसाबसे-नियमा प्रमाणें. [कार्य 
(बेंडा या ठेढ़ा।) हिसाब-अव्यवस्था, कठटीण 
हिसाब किताब-पु. हिशेबठिशेब, रीत. 

हिसार-पु. शहराचा तट, किल्ला. 
हिसिखा, हिसिषा-ईर्षा, स्पर्धा, समता. 
हिस्सा-पु. भाग,तुकडा,खंड,अवयव,मवत्ता, 
हिस्साबाट-पु. बटवडा, वाटणी. [वाटा. 
'हिस्सारसव-अ. हिद्श्याप्रमाणें. 
हिस्सेदार-पु. भागीदार, वांटा मित्ठालेला. 
हिहिनाना-याना-क्रि, अ. खिंकाछृण. 
हींग-पु. हिंग, हिंगाचें झाड. 
हींचना-क्रि. स. दडपणें, ओढणें, एकत्र 

करणें, संकुचित करणें. झिब्द, 
होंस-स्त्री. घोडय्राचा किवा गाढवाचा 
हींसना-क्रि. अ. घोडचाचें खिकाछणें, 

गाढवाचें ओरडरणें. 

हो-अ. आइचर्य, दुःख, खेद, निशचयात्मक 
'च प्रत्यय.-पु. हृदय,चित्त.-क्रि.अ. होती 

हीअ,हीआ-पु. हृदय, छाती.[ (ब्रज भाषा ) . 
हीक-स्त्री. उचकी, सूक्ष्म घाण. [पाखडर्णे. 
हीठना-क्रि, अ. जबवछ जाणें, पोहोंचणें, 

हीन-पु. वेछ, वाईट साक्षीदार, अधम, 
नायक.-वि. सोडलेला., रहित, निदक्ृष्ट, 
नीच, तुच्छ, दीन, अल्प, नम्प्र. 

हीन हयात--अ. आजन्म, मरेपरयत- 
डहीय, हीया-पु. हृदय. 

हीर-पु. हिरा, वीज, सर्प, गीर, सत्व, सार, 
तथ्य, शक्ति, शंकर, एक छंद. 

हीरक, हीरा-पु. हिरा.-वि. श्रेष्ठ, उत्तम. 
हीरेकी कनी चाटना-आत्महत्या करणें. 
होरा कसीस-पु. लोखंडाचा गंज, हिराकस. 

हीरामन-पु. सोनेरी रंगाच्या पोपटाची 
हीलतन्-अ. युकतीनें. [ एक कल्पित जात. 
होलना-क्रि.अ. मिसद्धून जाणें, माणसाछणें. 
हीला-पु. बहाणा- 
हीला हवाला-बहाणा, टाछाटाल, 

हीलागर-वि- बहाणा करणारा, धूर्ते. 
हीही-स्त्री. ही ही असा आवाज करूत 

हंसण्याची क्रिया, मायामोह. 
हुँकार-पु. गजंना, आरडाओरड, दटावणी. 
हुकारना-क्रि. अ. रागावणें, गर्जेना करणें, 

ओरडर्े. 
हँकारी-स्त्री, हमी, स्वीकृतिसूचक शब्द, 
हुंडार-पु. लांडगा. [ होकार, विकारी. 
हुँडावन, हुँडियावन-स्त्री. हुंडणावत्. 
हुंडी-स्त्री . हुंडी, विधिपत्र, चेक, धनादेश. 
हुंडी खड़ी रखना-हुंडी न स्वीकारणें. 
हुंडी स्वीकारना-हुंडी स्वीकारणें. 
हुँत-अत्य.. तृतिया, व पंचमी चा 

(प्राचीन) .-भ. द्वारे, कड़े. 
हु-अ. अतिरेक सूचक शब्द, ही, सुद्धां. 
हुआना-क्रि. अ. कोल्हेकुई. 
हुकूक-पु. हक चे अ. वचन. 
हुकूमत-स्त्री.. अधिकार. 
हुक््का-पु. हुक्का (तंबाखूचा). [ करणें. 
हुक््का पानी बंद करना-जाति बहिष्कृत 
हक्का बंद करना, हक्का न होना-जाति 
हक््काम-पु.'हाकिम ने अ.व.[बहिष्कृत होणें. 
हुक्स-पु. हुकुम, अनुमति, अधिकार. 

अत्यय 



हुक्क उठाना 

हुँक्क उठाना-आज्ञा रह करणें, आशेप्रमाणें 
बागणें, पत्त्यांच्या खेव्ठांत एक रंग, नियम. 

हक्सकी तामील करना-आज्ञा पालन करणें. 
हुक्म उदूली-स्त्री. हुकुमाचा अवमान करणें, 
हुक्मनामा-पु. आज्ञापत्र. [आज्ञा न मानणें. 
हक््सबरदार-वि. आज्ञाघारक. 
हुक्मरो-वि. आज्ञा देणारा. [-अ.नेहमीं. 
हकक्मी-वि. अचुक, अटल, आज्ञाघारक. 
हुंचकी-स्त्री. उचकी, एक सुदर वेल. 
हुज॒रा-पु. लहान खोली, एकांतांत बसून 

ईशवराची आराधना करुण्याची 
मशीदींतील लहान खोली. 

हुजूस-पु. गर्दी. [ कचेरी, आश्रय. 
हुजूर-पु. मोठया माणसाचें संबोधन, 
हुजूरबाला-पु. महाराज, श्रीमान. 
हुजूरी-पु. नोकर, दरबारी.-स्त्री, जबछ- 

पणा, बादशाह दरबार .-वि. सरकारों. 
हुज्जत-स्त्री. बादविवाद, व्यर्थ तर्क. 
हुड़कना-क्रि. स. भयभीत आणि दुःखी होणें 

हुड़काना-क्रि.स.भयभोत किवा दुःखी करणें, 
हुड़दंग- गा-पु. दंगा, धुमाकछ. [ सतावरणणें. 
हुड़म-स्त्री . सुरसुरी. 
हुडुक-पु. एक लहान ढोल. 
हुड्डबा-पु. हुतुतुचा खेल. 
हुति-स्त्री. आहुति, माव्ठझी.-अ. आपादान 

व करण कारकाचा प्रत्यय, कड्न, 
ऐवजी.-क्ि. होती, राहिली. 

हुते-अ. होऊत, कड्न, बाजूनें. 

हुतो-कि. अ. होतो. 
हुदकाता-क्रि. सर बहकावलें. 
हुदहुद-पु. एकपक्षी. 
हुदूब-स्त्री. 'हदचें अ. वचन. 
हुंदूद अरबा-स्त्री. चतुःसी मा. 

पर ब हुल्हुड 

हुन-पु. मोहोर (नाणें), सोनें. 
हुन॒ बरसना-चंगछ असणें. [ बढी देणें. 
हुनना-क्रि. स. हवन करणें, भस्म करणें, 

हनर-पु. कारागिरी, चातुर्य, गुण, कला, 
हुनरमंद-वि .कसबी .[ कतृत्व, कौशल्य,यूक्त्ति- 
हुनूद-पु. हिंदू चें अ. वचन. 
हुब, हुब्ब-स्त्री. प्रेम, मैत्री, इच्छा. 
हुंबाव-पु. पाण्यावरीर बुडबुडा, हातां- 

तील दागिना,काचेचे रंगी बेरंगी गोल्ठे. 
हुब्बे बतन-पु. देशप्रेम. 
हुमक-पु. मूर्खपणा. 
हुमक (ग) सा-क्रि. अ. उड्या मारणें, 

पायानें जोर लावणें, खेकणें, मार- 
प्याकरितां जोरानें पाय उचरुणें, 
चालण्याचा प्रयत्त करणें, दाबण्या- 
करितां जोर लावणें. 

हुमा-स्त्री. एक काल्पनिक पक्षी (यात्री 
छाया ज्यावर पडेंल तो बादशाह होतो 
असें म्हणतात). [ हुमायुन बादशाहा- 

हुमायू -वि. शुभ, सफल मनोरथ. -पु. 
हमेल-स्त्री. पुतछचांची मात्ठ. 
हुरदंग, हुरदंगा-पु. दंगा, धुमाकूक्. 
हुरमत-स्त्री. मान, अन्ने. 
हुर-स्त्री. फजिती- 
हुलुकना-क्रि. अ. ओकर्ें. 
हुलकी-स्त्री. उलटी, कॉलरा. 
हुलकीआना-ओकरणें. [क्रि.स.आनंदित कर णें. 
हुलूसना-कि.अ. खुश होणें,बाढ णें, उंचावणें. 
हुलसाना-क्रि. स. प्रसन्न करणें.-क्रि. अ. 

खुश होणें, वाढणें, उंचावणें. 
हुलसी-स्त्री. उल्हास,कवि तुलसी दासांच्या 

मातेचें नांव. [विछवण . 
हुलहुल-पु. एक लहान रोपटें, पिवती 
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हुलास-पु. उल्हास, उत्साह, वाढणें.-स्त्री 

हुलासता-पाहा हुलसना.. [ तपकीर. 
हुरिया-पु. आकृति, चेहेरेपट्टी, एकाद्याच्या 

रूपरंगाचे विशेष वर्णन किया माहिती 
हुलिया कराना या लिखाना-एकादा माण- 

साचा तपास लावण्याकरितां त्याच्या 
सस््वरूपाचे वर्णन पोलिसांत देणें. 

हुलिया तंग करना-सतावण्णें.  [ जाणें. 
हुलिया होता-सैन्यांत नांव दाखल केलें 
'हुलिया तबाह करना-सतावून सोडणें. 
हुलिया बिगड़ना-त्रासणें. 
हुल्लड़-पु. गडबड, धामधूम, आंदोलन. 
हुबेदा-वि. स्पष्ट. 
हुश-अ. गप्प करणारा एक उद्गार. 
हुसियार-वि. हुशार, बुद्धिमान, चतुर. 
हुस्न-पु. उत्तमता, सौंदर्य, खुबी, विशेषता. 
हुस्नदान-पु. एक लहान पानाचा डबा. 
हुस्ते महफिल-पु. एक जातीचा हुक्का. 
हुस्यार-वि. हुशार 
हूँ-अ. वर्तमानकालछीन क्रिया, हैं चें 

प्रथम पुरुषाच एकवचनी रूप, स्वीकार 
सूचक शब्द, सुद्धां. -पु. कोलाहरू 

हँकना-क्रि. अ. गाईचा दुःखी आवाज, 
चुचकारणें, गर्जना करणें 

हेँठा-पु. औटकी, ३॥ चा पाढा. 
हँस-स्त्री. ईर्षा, दृष्ट, टोंचणी 
हसना-क्रि. स. दृष्ट लावणें. -क्रि. अ 

ईर्षेमुछ्कें लाजणें, छालाचावण्णें, डिवचण्णे 
टोचून बोलणें [ एक नांव, भय 

हु-भव्य, सुद्धां. -पु. कोछाहरू, ईश्वराचें 
हक-स्त्री. हृदयांत होणारी पीडा, कह, 

वेदना, दुःख, शंका. [ उसठसण्णे. 
डुकला-क़ि. अ. दुखणें, शूक्ध उठणें, सलणें, 

हृटना-क्रि.अ. टछणें, हटणें, पाठ दाखबिणें 
हृठा-पु. अभद्र धट्टा, आंगठा दाखबिणें. 
हुठा देना-आंगठा दाखविणें. 
हूड़-वि. बेपर्वा, हटूटी, राचटी. 
हृदा-वि. योग्य, ठीक. (बेहुदा-अयोग्य). 
हबहु-अ. हुबेहुब. [-वि. अतिशय सु दर. 
हर-स्त्री. स्वर्गातील अप्सरा(मुसलमानी ). 
हल-स्त्री. तीक्षण टोंका्चें हत्यार भोस- 

कण्याची क्रिया, शूछल, कोलाहल, हर्ष - 
ध्वनि, ललकार, आनंद. 

हूलना-क्रि. स. तीक्ष्ण टोंकांचें हत्यार 
भोसकर्णे, शूल उत्पन्न करणें. 

हलाहूलं-स्त्री. लचक, पीडा, कोलाहल. 
हश-स-वि. असभ्य, अशिष्ठ. 
हह-स्त्री. कोलाहल, प्रसन्नतेत्ना शब्द. 
हेंगा, हंगा-पु. कुछव- 
हे-संबो. अरे, रे.-क्रि. अ. होते (ब्रज॒भाषेंत). 
हेकड़-वि. धष्टपुष्ट, जबरदस्त, उच्छु खल. 
हेकड़ी-स्त्री. जुलुम, उच्छु खलूपणा, तिर- 

सटपणा, हेकेखोरपणा. 
हेच-वि. तुच्छ, तिःसार, क्षुद्र. 
हेचकारा-वि. निरथ्थक. 
हेठ-अ. खालीं. -पु. पीडा. [अप्रतिष्ठा, 
हेला-वि. नीच, कमी, तुच्छ. -स्त्री. 
हेठापन-पु. नीचता, हलकटपणा. 

हेठी-स्त्री. मानहानी 
हेल-पु. अभिप्राय, कारण, उत्पादक 

तक, एक अर्थाल्कार, प्रेम संबंध, प्रेम. 

हेति-अ. हाय, इतके . -पु. एका 'राक्षसाचें 
तांव, शस्त्र, साथ ह इजा, उजेंड, 

हेतु-पु. पाहा हेत। |किरण, ज्वाला 
हेमंत-पु. हेमंतऋतु (मार्गशीषं व पौष) 
हेम-पु. सोनें, काहछा घोडा. 
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हेमियाती-पु. कसा (कमरेचा).._ | हैरत-स्त्री. आइचर्य. 
हेर-स्त्री. तपास. -पु. शिकार. [पाहाण॑. हैरतअंगेज-वि. आदचर्यंकारक. न् 

हेरना-क्रि. स. शोधणें, पाहाणें, परीक्षा | हँरान-वि. आश्चरयंचकित, त्रस्त. 
हेरना फेरना-क्रि. स. इकडचें तिकड़े | हेवान-पु. पशु, मूर्ख मनुष्य, प्राणी, जीव- 

करणें, उगीच वेक घालविणें हैबानियत-स्त्री. पशुता, मूर्खता. 
हेरफेर-पु. फेर, अबडंबर, डावर्पेंच, | हेवानी-वि. पशूसारखा, पाशवी 

उलटापालट, फरक, अदलाबदल. हेसबेस -स्त्री. झगडा, भांडण [सामर्थ्य 

हेरबाना-क्रि. स. गमाविणें, शोधविणें हेसियंत-स्त्री. योग्यता, धनसंपत्ति, इयत्ता, 
हेराना-पाहा हिराना'. हरविणें, फिक्के | हों-क्रि. अ. होना चें अ.' बचन (विद्यर्थ) . 
हेराफेरी-स्त्री. पाहा हेरफेर'.. [ पडणे. | होंढठ-पु. ओठ. [ दांत ओठ खाणें. 
हेराबना-पाहा हिराना-' होंठ कादना या चबाना-ओठ चावणें, 
हेरी-स्त्री. हांक, पुकार. -संबो. अगे ! गे. | हो-संबो. अहो, अरे, ए.-क्रि. अ. अहो. 
हेरी देना-क्रि. हांक मारणें. [मिलाफ. | होई-स्त्री. दिवाकीच्या आठ दिवस आधों 
हेल-पु. शेणामातीची खेप, शेण, मेल- | हीऊ-क्ि. अ. होवो. [होणारी पूजा. 
हेलना-क्रि. स. तुच्छ समजणें, घुसणें.- | होड़-स्त्री. शर्ते, पैज, स्पर्धा, हट्ट,चढाओढ. 

क्रि. अ. क्रीडा करणें, थट्टामस्करी होड़ बदना या लगाना-पंज लाविणें. 
करणें, प्रवेश करणें, पोहणें. होड़ाहोडी-स्त्री. चढाओढ, पैज. 

हेलमेल-पु. मेत्री, सोबत, परिचय. होड़ाबादी-स्त्री. चढाओढ, पैज. 
हेला-स्त्री. तिरस्कार, क्रीडा.--पु. हांक, | होत-स्त्री. संपन्नता, धन, सामर्थ्य. 
हे,हो-अ. अहो. [ आक्रमण, भंगी. | होती दिखाना-श्रीमंतीचा डौल मिरविणे, 
हें-भ. आश्वर्योद्गार, निषेघोद्गार, अरे. जअपव्यय करण. | सुलक्षणी . 

-क्रि. अ. आहेत. होतब, होतब्य-पु. भविष्य, भावी, 

है, हप-क्रि. अ. आहे--प्रु. घोडा. होते-उत्पन्न झाले असतांना. 
हैकड़-वि. हेकड, साहसी. होनहार-वि. सुलक्षणी, होतकरू, भविष्य. 

हैकल-स्त्री.घोडचाच्या गल्यांतील दागिना, | होना-क्रि. अ. होणें,असणें.[-पु.भवितव्यता 
ताईत, पुतछचांची मातठ्ठ, मंदिर, शोभा, | (कहींका)हो ज्ञाना या हो चुकना-परत 

हेज-पु. -रजोधर्म. [ चिन्ह, बांधा: नयेणें, फार थांबणें (गिणें. 
हेजा-पु. कॉलरा. (हैज-स्त्री. युद्ध.) | (कहींसे) होकर आना-कोठेंतरी जाऊन 
हेफू-अ. हाय हाय. -पु. दुःख, अत्याचार. | ही बेठना-होऊन बसण्े. 
हैंबत-स्त्री. धास्ती, भय. (कहींका) हो रहना-कोठलातरी होऊन 
हैबत जुदा-वि. भयम्नस्त. राहणें, परत न येणें, फार थांबणें. 

| 
हेबतनाक-वि. भयंकर. होनी-स्त्री. उत्पत्ति, वृत्तांत, भवितव्यता, 
हयत-स्त्री. खगोल विद्या. निश्चित गोष्ट. 



होनी जानना, होनी देखना -६०८- न्ह्स्व 

होनी जानना, होनी देखना-भविष्य पाहाणें. णता, हुशारी, तरतरीतपणा, सावध- 

होनेकी बात-संपन्नता, सामर्थ्याचें काम, | गिरी कौदशल्य. [ हौस. 
होस-पु. यज्ञ. [होणारी गोष्ट. | हीस-पु. समज, बुद्धि, लालसा, उत्साह, 
होम कर देना-भस्म करणें, सोडुन टाकणें. | हौं-कि. अ. आहे -स. मी. 
होरसा-पु. सहाण, पोकपाट, पाटा, चौकी. | होंकना-क्रि. अ. गर्जणें, धापा टाकणें. 
होरहा-पु., ओला हरबरा. होंस-स्त्री. पाहा हौस'. 
होरा-पु. हुक््का. स्त्री.-एक तास, जन्म- | हौंसला-पु. उत्साह, उत्कंठा, छालसा. 

कुंडली, रेखा, फलज्योतिष. हौसले पत्त होना-उत्साह जिरणें. 
होरिलक-पु. नुकतेंच जन्मलेलें बालक. | हौ-स्वीकार सूचक शब्द.-क्रि. अ. होना' 
होला-पु. हरबच्याचा हुछा, होछीचा सण, चा भूतकाल्ट. 

शिखांची होढी. [गाणें. | हौआ-पु. बागुलुबुवा, बुजगावर्णे. -स्त्री. | 
होली-री-स्त्री. होठी, शिमगा, होछीचें | होज, हौद-पु. हौद. _ [ आदमची वायको. 
होली खेलना-रंग उडविणें, हौदा-पु. अंबारी. 

होश-पु. समज, बुद्धि, ज्ञान, चेतना, स्मरण. | होरा-पु. गडबड, ओरडाओरड, 
होश उड़ना या जाता रहना-शुद्धबृद्ध | हेल-पु. भीति, दहहत. 

होश करना-जागुत रहाणें कम करणें ४92 व8 5 20% अका के, हद्नोग 
ध्यान ! | हौलदिला-वि.भित्रा.[-वि. भयभीत झालेला 

होशकी दवा करो-बुद्धि ठिकाणावर ठेवा. जम कक 86000 
होश ठिकाने करना-ताछ॒थावर आणणें. गले 8 अर 00030 3 ५2४ 
होश ठिकाने होना-मोह दूर होणें, मनाची हि पक कक ४: 

व्याकुछता दूर होणें, पश्चात्ताप करणें. हौले-अ. _ सावकाश, हलकया हातानें. 

होश दंग होना-आइचर्यानें स्तब्ध होणें. | होवा-स्त्री. आदिमाता. ( होस 
हीस-स्त्री . प्रवकद्ठ इच्छा, उत्साह, लाऊसा 

[ 

होश दिलाना-आठवण देणें. ! तो 
हौसला-पु. उत्साह, साहस, आकांक्षा, हौस होवामें आना-शुद्धीवर येणें. आका 

होश संभालना-वयांत येणें, सावध होणें. होपला निकालना-हौस पूर्ण हि 
होसला पस्त होना-उत्साह थंड पडणें. होश संभालकर बातें करना-परिस्थिति 
होसलूामंद-वि. उत्साही, साहसी, हौशी होश हवास-भान.  [ समजून बोलणें. 

होश होना-स्मरण असणें. महत्वाकांक्षी, उदार मनाचा, उत्साही 
होशमसंद-वि. समजदार. [ चलाख. | हृद-पु. सरोवर, ध्वनि, किरण. [ उत्सुक 
होशियार-वि. हुशर, चतुर, दक्ष, सावध, | हदिनी-स्त्री. नदी- [ हस्व 
होशियारी-स्त्री. समजुतदारपणा, निपु- | हस्व-वि. लहान, ठेंगणा, कमी, तुच्छ 



परिशिष्ट १. 

हिन्दी म्हणी. 
अटा गुड़गुड़ होना--बेशद होगें 
अंडा सिलावे बच्चेको, चीं चीं मत कर--आजोबाला नातू शिकवितो... 
अंडे सेवे कोई, बछ्चे लेवे कोई--आईजीच्या जिवाबर बाईजी उदार. 
अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे दोंगे--असतील शिततें तर मित्ठतील भुर्ते 
अंत बुरेका घुरा और भलेका भछा--वाईटाचा शेबढ बाईट व चांग- 
अंतर बजे तो जतर बजे--मनांत असरलें तर सगढें होतें. [ल्याचा चांगला.. 
अंदर छूत नहीं बाइर कद्दे दूर दुर--अंतःकरण मल्न बादिर घर्मनिष्ठ, 
अँधरी गैया, घरम रखथाली--अनाथांचा वाली परमेश्वर, 
अंधा क्या चाहे, दो आऑस्ले-- आंधल्या काय मागतो, दोन ढोक्े, 
अंधा क्या जाने बरसंतकी बहार--गाठवाला गुठाची चव काय : 
अंधा बगुला कीचड़ खाय--अडाण्याला लाभणार काय ! 
अंधा बाँदें रेबड़ी फिर फिर अपनोंदीको दे---जांवई ब्राह्मण मुलगी सवाष्ण... 
अंधा मुला टूटी मसीद--एकसारखले असणें, 
अंधा सिपाही कानी घोड़ी, विधिने खूब मिलाई जोड़ी--आंघव्ठा 

शिपाई आणि काणी घोडी, परमेश्वरानें चांगठी जोडी निर्मोण केली. 

अंधी पीसे कुशा खाय--आंधघव्ठी दव्ठते कुत्रा पीठ खातो, ( एकाच्या संप- 
त्तीचा दुसराच उपयोग करतो तेव्द्ां म्हणतात; ) [ खातें, 

अंधी बॉटें जेचरी, पीछे बकरा खाय---आंधव्टी दोरी बछ्ते मार्मे बकरें 
अंधेके आगे रोना, अपना दीदा खोना--जो आपल्याकडे रक्ष देत नाई. 

त्याला दुश्ख सांगून काय उपयोग ! 
अंधेके हाथ बटेर लगी-- बोला फुलाला गांठ पडणें. 
अंघेको अंधेरेमें बहुत द्रकी सूझी--मूर्खाला बुद्धि आली. 
अंधेर नगरी चोपट राजा, टके सेर भाजी टके सेरः खाजा--भना- 
अंधोंमें काना राजा--वासरात लंगडी गाय शद्दाणी, ..[ गोंदी कारभार- 
अकेला खना भाड़ नहीं फोड़ सकता--णकव्याच्यानें सर्व कामें होऊं 

बकत नाहॉत, 



(२) 

अकेला पूत कमाई करे, घरका करे या कचहरी करे-*दोन काममें 
अक्लछ बड़ी या भैंस--बुद्धि मोठी कीं म्हैस !  [ एका वेढ्ीं होत नाह्वीत- 
'अकल बड़ी या वैस--अकल मोठी कीं नुसता बयानें बाढलेला मनुष्य मोठा. 
अचकछर्मदकों इशारा, मूखेको तमाचा-वशहाण्याा शब्दाचा मार 

मूर्खाला टोणप्याचा. [ केलें, वाईंट झालें तर तें माणसानें केलें. 
अच्छा किया खुदाने, थुरा किया बंदेने--चांगलें झालें तर तें देवानें 
अच्छे घर ययाना दिया--चूयांवर थुंकर्णें. 
अटका बनिया देय उधार--अडला इरी, गाढवाचे पाय धरी- 
अटकेगा सो भटकेगा--जो अडकेल तो भटकेल. 
अति ओर नारायणसे बेर है--आंवाक्याबाहेर काम वौईट. 
अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न चुप्प--अति सर्वन्न बजयेत्. 
अति भक्ति चोरका लक्षण--गोगलगाय नि पोटांत पाय. 
अधजल गयगरी छलकत जाय---उ थढ्ठ पाण्याला खबखक्काट फार. 

अधेला न दे अधेली दे--अर्धा पैसा! देणार नाहीं पंण कचास्यांत सांपडल्या- 
बर इवें तें देईल. 

अनदेख चोर राजा बराबर--पाहिला तर चोर नाहीं तर राजाहून थोर. 
अन माँगे मोती मिले, मॉँगे मिले न भीख--न मागता मोती मिठ्तात, 

मागून भीक सुद्धां मिछत नाहीं, 
अनहोतर्मे औलाद--खायला नाहीं तेयें मुर्ले फार, 
अनोखे गावमें ऊँट आया, छोगोंने समझा भगवान आया --कर्धी नव्दे 

- तो उंट पाहिला, लोकांना वाटलें परमेश्वरच अवृतरला. 

अपना पेट हाऊ, में न देहों काहू--स्वार्थापुरदें कांदीं दिसत नाही. 
अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना --जो तो आपस्यापुरतें पाह्मतो, 
अपना घर दूरसे सुझता है--स्वारथ सर्वीना कब्ठतो. 
अपना दाम खोटा तो, परखेयाका क्या दोषच--आपलाच दाम खोट, 

दुसन्याल्मा बोल छावण्यांत काय अर्थ ? ' [ मार्गे छाम्रणें, 
अपना लाछ गेंवायक्रे, दर दर मोँगे भीख--झतचें सोह्न पत्ठत्याच्या 
अपना बही, जो आबे कराम--प्रसंगी उफ्योगी पडेल तोच आपला. 
अपना दाथ जगन्नाथ--आपला हात जगनाथ. . | झेणकिडे, 
अपनी अपनी खालमें सब मस्त हें--शेणामाजीं बरंघुनी वाढे, नांदति 



(३) 

अपनी अपनी डफली, अपना अपना शेग--जो तो आपल्याच तोन्यांत. 
अपनी करनी पार उतरनी--करावें तसें भराबें. [ व्यक्ति तितक्या प्रकृति. 
अपनी टदरज़ बाधछी होती है--गरजबंताला अक्ल नसते 
अप्रनी रारज़्को छोक गधा चराते हैं--आपल्या गरजे गाढव राजे, गरज 

पडली म्दणजे माप्ूस वाटेल तें काम करण्यास तयार द्ोतों. [बाघ बनतो 
अपनी गहछीमें कुस्ता भी शेर होता है--आपल्या गर्ल्लीत कुत्नासुद्धां 
अपनी चिलम भरनेको दुसरेका झोंपड़ा जलाना--आपल्या क्षुकुक 

फायद्यासाठीं दुसन्याचें फार नुकसान करणें, [ आपलेच ओंठ., 
अपनी टॉग उधारिये, आपहि लकाज़ों मरिये--आपलेच दांत आणि 
अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरेका सशुन तो बिसड्े--आपलें नाक 

कापून दुसन््याला अपशकुन करणें, 
अपनी प्रगड़ी अपने हाथ--आपली पत आपसल्याच हातीं असते. 
अपनी बुद्धि थ् पराया धन, कई गुने दीखते हैँ--आपली बुद्धि व 

दुसज्याचें धन नेहसी मोठींच वाटतात- 
अपनी लिट्टीपर सब आग रखते हैं---आपला फायदा सर्वोना कब्ठतो, 
अपने ऐब सब 'लीपते हैं---आपला उणेपणा सर्वच लपवितात. 
अपने घरमें आना किसको घुरा छगता हैं--मिव्ठालें तर कोण सोडतो, 
अपने दहीको खट्दा कौन कंहता है-आपस्या मालाला फोण वाहट म्हंणेल, 
अपने पॉवपर आप कुल्हाड़ी मारमा--स्वत५्च्या पायावर कुत्हाड 

मारून घेणें. [म्हणत नाही. (आपला तो बाब्या, दुसप्याचा तो फारटा) 
अपने पूतको कोई काना नहीं कद्ठता--आपस्या मुलाछा कोणी वाईट 
अपने परे दिना स्व॒गे नहीं दीखता--स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं . 
अपने संद्द मियां सिदद्-आपणच .आपडो स्व॒ृति करणें. .[ मिक्ठेल्च 
अबकी बार, बेडा पार--आणखी एक वेव्ठ प्रयत्न करा, तुम्हाला यश 
अब पछताये होत क्या ? चिड़ियों खुग गई खेत--संधि निधून गेल्यावर 

मग॒ पश्चात्ताप करून काय उपयोग [ सर्वोची बहिनी 
अवशकी (गरीबकी ) जोरू सबकी भोजाई--गैरोबाच्ौ यायको 
अभी तो तुम्दारे होठोंका दूध भी नहीं खुखा-ओंठ पिछला तर 

दूध निधेल [ जार वछला नाहीं 
अभी तो तुम्दारे दूधके दाँत भी नहीं हूटे (“-भजून-तुस्या ऑठावरचा 



(४) 

अमराती खाकर कोई नहीं ओआया--कोणी चिरंजीव होऊन आलेलें नाहीँ, 
सववौना मरण हैं आहदेनच. [ गरीबाला श्वास भारी. 

अमीरको जान प्यारी, फ़कीरको दम भारी--भीमंताला जीव प्यारा, 
अरहरकी टट्टी, गुजराती ताला--त॒राट्थाची झोंपडी, गुजराती कुरुप. 
अशरफियोंकी लूट, कोयलेपर मुद्दर-मोहरा छुटवितो व कोछशाबर मोहोर. 
अलख्त॒ पुरुषकी माया, कहीं धूप कहीं छाया--ईश्वराची करणी, 
अत्यू खामोकझ्की नीम रजा--मौनं संमति लक्षण. [ नारव्ठांत पाणी- 
अल्पाहारी सदा सुखी--कमी खाणारा नेहमीं सुखी असतो. 
अस्सीकी आमद चऔरासीका खच--मिव्ठकतीपेक्षां खन जास्त. 
ऑस् ओट, पहाड़ ओट--दृष्टिआड सृष्टि, 
आँख और कानमें चार अंगुलका फके हे-- डोछे नि कान यांत चार 
आँखके अंधे, गॉठके पूरे--मूर्स धनिक. [ बोदांचें अंतर असर्तें. 

आँखके अधे, नाम नयनझुख--नांव सोनूबाई हातीं कथव्ठाचा वात्ठा. 
आँखके आगे पलककोंकी बुराई--डोल्यांयुढें पापणीकी निंदा. 
आँख फूटी, पीर गई--मद्ार मेला बिटाछ गेला« [ ऐकिलें नाहीं. 
आँखों देखी न कानों खुनी-डोन्यांनीं पा६हिलें नाड़ी व कानांनीं 

आँखों देखी चेतना मुंह देखो व्यवहार-- परिचय असल्यावांचुन न्यब- 
द्वार होत नाहीं. [ शिकवितो . 

आँख न दीदा, काढ़े कसीदा--ओ म्हणतां गो येत नादी आणि म्हणे मी 

आँख बची, माल दोस्तोंका--डोव्ठा चुकला कीं. मित्रच माल डबाडताद. 
आँखसे दूर, दिलसे दुर--दूर राहिलें कीं प्रेम कमी दोतें. 

काजल चुराता हे--फार चढछ।खी करतो. 
आँत भारी तो. माथ भारी--पोट भरलें की झॉप येते.. 
आँधीके आम--स्वस्त मिव्ठालेली वस्तु, 
औँख् एक नहीं, कछेजा ट्रक ट्ूक-डोल्याला नाईीं आस, मेली सातू.. 
आई मौज फ़कीरकी दिया झोंपड़ा फूँद--विरक्त माणसला कह्माचाच 

लोभ नसतो. है 
आईं तो रोजी नहीं तो रोजा--मिव्ठालें तर ब्लाक सदी तर उप्सत केला. 
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आई है जानके साथ, जायगी जनाजेके साथ --मरेपयंत न सुट्णारी 
विपत्ति अहि हो. [ त्याला कांदीच नाही आणि मछ्त्याल्ा देणें. 

आई माईको काजर नहीं, बिलाईको भर मॉँग--ज्याला जरूर आदि 
आग खाना अगार हगाना--करावें तसें भरावें. 
आग छगंते झोपड़ा, जो निकले सो खार -- चोराची रंंगोटी. 
आग लगनेपर कुओं खोद्ना--तदान राबल्यायर विहीर खणायची 
आगे कुओं पीछे खाहें---श्कडे आष्ठ तिकड़े विद्वीर« 
आगे दौड़ पीछे चौड़---पुढें पाठ मार्गे सपाट. 
आगे नाथ न पीछे पंगहा-- आगा ना पीछा. 
आगे रोक पीछे ठोक--निसटण्यास जागा नाहीं. 

आज किचरका चाँद निकला है--आज सूर्य कोणत्या दिशेला उगवला. 
आजका बनिया कलका खेठ--आज गरीब उद्यां श्रीमंत, 

आटेका चिराग, घर रक्खें तो चूदा खाय, बाहर रफ्खूँ तो कौधा 
ले जाय--इकडे आड तिकडे घधिह्दीर. 

आटे दालकी फिक्र--पोट मरण्याली चिता. 

गाता हो तो दाथसे न दीजिए, जाता हो तो उसका ग़म न कीजिए- 
मितठत असेल तर सोडूं नका, गेलें तर त्याचें दुःख करूं नका. 

आती रूध््मीको कौन लात मारता है-चादन येणारी रक्ष्मी कोण लाथाडील. 
आपत्ममें पड़े तो परमात्मा सुझे-अंतरात्मा- तृस्त शाला म्हणजे वेदांत सुचतो, 

आदमी पानीका बुलबुला है-मनुष्य पाण्याचा बुडजुडा आहे. 
आदमीकी दघा आदमी--माणसाचें ओषध माणूस. 
आदमीकी पेशानी दिलका आइना हे--माणसा्े कपाछ-साणसाचा 

चेहरा हा त्याच्या दृदयाचा आरसा आह. 

आदमी जाने बले, सोना जाने कस्े--संगतीनें माणसाची परीक्षा होते. 
कश्तोटीवर घासल्यानें सोन््याची परीक्षा होते. 

आदमी पेटका कुत्ता हे--मनुष्य पोटाचा दास भाहि., 
आधा तीतर आधा बटेर-- गंगाजमनी घाटाचा. [पत्ठत्याच्या पाठीं छागणें, 
आधी तज सारीको चाबवे, आधी रहे न सारी पाबे--हातवें सोट्टन 

आप काज़ महा काज---कापण स्वतः काम केलें तरच सें चांगलें होतें, 
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आए गये और पास पास+-स्वतः खड्यांत- पडले ते पडले, दुसन्यालाही 
आप भरा तो जग भला “-आपण चांगलें तर जग चांगलँ, [घेऊन पडले 
आंप न जावे सासरे ओरोंको सिख दे--आपण करायचें नाहीं आणि 
आप मरे जग ड्ूबा-आपण मेलों जग बुडालें. [दुसत्याला उपदेश करायचा, 
आप मरे बिना स्थगे नहीं मिलता -- स्वतः मेल्याबांचून स्वर्ग दिसत नाहीं 
आध गया, आदर गया, गया सुपारी पान, रे लुगरी ठाढ़े भये खुशी 

भय जजमान--अत्रू गेलीं, आदरही ग्रेला, कोणी पान सुपारी घ्यावीः 
म्दणत नाही, जाण्यास. निधाले तर घरधनी खुश झालिे, 

आप मियाँ मांगते बाहर खड़े दृस्वेश--एकादशीच्या घरीं शिवरात्र. 
आप हारे बहुको मारे--वडथाचें तेल बांग्यावर, दुसन््याचा राग बाथकोवर 

कादढदण, 

आब आब कर भर गये सिरहाने रखा पार्नी--समजण्यासारखी भाषा 
आ बला गले छूग--येरे कुन्या खा माझ्ा पाय [ न बोलणें. 
आमके आम गुठलीके दाम--आंबेच्या आंबे मिद्धून बर कोयीचे पेसे 
आम खानेसे काम, पेड़ गिननेसे क्या काम--आपसल्यारा काम आंबेः 

... खाण्याशीं, झाडें. कशाला मोजा. " 
आमोंकी कमाई नींबूमें गेंबाई--एकांत कमबिले दुसन्यांत गमविले 
आया कुत्ता खा गया, त् बेठी ढोल बजा--कुज्ा येजन खाऊन गेल तूँ: 
बस ढोल बाजवीत 

आया है सो जायगा, राजा, रंक, फ़कीर--जन्माला आलेला प्राणी: 
मरणारंच, मग तो राजा असो कीं रंक असो 

आयेकी खुशी न गयेका गम--समाधानी मनुष्य. [. कापूस पिंजूं छागले 
आये थे हरिभजनकी, ओटन लगे कपाख--देवदर्शनाछा आले पण 
आसपास बरसे, दिली पड़ी तससे--हवें त्याल्ा मित्त नाद्दी नको! 

' असलेल्याला खूप. 

आएछाढमें खाद खेतमें जावे, तब मुड्ठीभर दाना पावे--आपषाढांत खतः 
शेतांत पडते तेब्हां मुठभर दाणे हा्ती लागंतात. [ घरूं नये 

आहारे व्यवहारे छूज्जा न कारे--आदँारांत नि व्यवहारांत संकोचा 
इक नागिन अरु पंख लगाई---एक तर नागीण आणि त्यांत पंख असलेली.. 
इतनीसी जान ओर गजमरकी ज़बान--लद्दान तोंढीं मोठा घास 
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इस घचरका बाबा आदमही निराला--यांचें सगलें निराल्ेच. “ 
इंटकी लेनी पत्थरकी देनी--ठोश्यास ठोसा. 
इस तक खेती, हाथी तक बनिजञ -- उसान््त शेती, गजान्त व्यापार, 
ईश्वरकी माया, कहीं घूप कहीं छाया --ईश्वराची करणी, नारव्ठांत पाणी:. 
डैंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना--भठारछा दिली ओसरी, भट हद्ूइत्ू 

हातपाय पसरी. 
उसखलीम सिर दिया तो मूसलॉका क्या डर---उख्ींत डोकें घातलें 

आतां मुसछाच्या घावाला कोण मितो., [ छाज बाव्ठगायची १ 
उतर गई छोई तो क्या करेगा कोई --एकदां अब्रू गेली आतां कोणाचीः 
उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच चाकरी, भीख निदान--उत्तम शेती,. 

मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी, शेवर्टी मीक मागणें. 
उधारका श्वाना, फूसका तापना--उधारीचें खाणें व गवताची आग 

दोन्ही सारखीच, म्हणजे फार बेठ टिकत नाईडीं. 

उधार दिया गाहक खोया--उधार दिलें आणि गिलहाइक घालविलें, 

उपजहि एक रंग जलमाहि, जलज, जॉंक जिमि गुण बिलगाहि--- 
कमत्ठ व जद्यू जरी एकाच पाण्यांत उत्पन्न होतात तरी दोधांचे गुण 

उलटा चोर कोतवालको डॉटे-चोराच्या उलटयथा बोंत्रा. [वेगढेच असतात, 
उलटी गंगा पहाड़को चल्ढी--वव्ठचर्णीचें पाणी आव्याला गेलें, 
डलटे बाँस बरेलोको--प्रयागलाच गंगा नेणें. ( जेथें मरपूर आदे तेयेंच नेणें, ). 
ऊँघलेको ठेलतेका बहाना---आपलछा दोष झांकण्यास दुसप्याचें निर्मित्त. 
ऊँची दुकान, फीके पकवान --नांव मोठें लक्षण खोटें, 
ऊँट किल करवट बैठता है--काय होतें तें पाहववें, . 
ऊँटकी चोरी और झुके झुके--मोठी कार्मे गुपचुप द्ोत नाहींत. 
ऊँटके ऊँट ही रहे-- पाण्यांत राहुन कोरडा. 
ऊंटके मैँहमें जीरा--दरयामें खसखस, 
ऊँटयरे ऊँट तेरी फकोनसी कल सीची--रोमरोमांत खोटेपणा अस्ें.. 

( उंटा तुझे काय वांकडे ! सर्वोग वांकडें. ) 
ऊख करे सब कोई, जो बीचमें जेठ न होई--मध्यें जे महिना नसता 

तर सोनी ऊसच पेरला असता- 
ऊधोका लेगा न माचोका देना-कोणाचें घेणें नाहीं व कोणाचें देणें नाडीं-_ 
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धउक अंडा यह भी गेंदा--एकुलता एक मुलगा तोही वाईट, 
शक अनार सो बजीमार--वस्तु थोडी व मागणी फार. 
घक आमकी दो फ्ॉके--एकाच माऊेचे मणी, एका डदाल्दीवरचीं दोन फुलें. 
पक और पक ग्यारह दोते हैं---एक आणि एक अकरा होतात, 
थक कहो ओर दस खुनो-एक बोला आणि दह्दा ऐका. 
'यकके इनेसे सौके सवाये भले--थोडक्यांत गोडी. 
'यक चुप हजारकों हरावे--मौन उर्वाथ साधने. 
'पुक तन्तुरुस्ती हजार नियामत--आरोग्य सर्व सुखाचें मू्त आदि. 
एक तबेकी रोटी, क्या पतली क्या मोटी--उडदामाजी काछे गोरे, 

काय निवडाबें निवडणारें, 

युक तो करेली दूसरे नीम चढ़ी--आधीच मर्कट तशांतहि मंद्य प्याला, 
शक तो चोरी दूसरे सीनाजोरी -- चोर तर चोर आणि घर शिरजोर. 
घक तो भीख, दूसरे पछोर पछोर--अन्नछत्रीं जेवणं आणि वर मिरपुड 
श्यक ही थैलीके बरद्टेबद्वे--एकाच माव्चे मणी, [ मागर्णे. 
पक दममें हज़ार दम--एकाज्या जिवावर बरींच माणसें अवलंबून असणें. 
पक दिन मेहमान दो दिन मेहमान, तीसरे दिन बछाए जान--एक 

दिवस पाहुणा, दुसन््या दिवद्ञीं पाहुणा तिसरे दिवज्ञीं लाजलाबणा- 
शक न शुद्, दो शुद--संकरटटे एकट्ों येत नाहींत. 
पक नागिन अरु पंख छूगाई--आधीच मर्कट तशांतहि मद्य प्यारा, 
पक पेथ दो काज--शका दगडानें दोन पक्षी मारणें. [सर्व आंबे नासवत्तो. 
पक मछली सारे जलको गंदा करती--एक नासका आंब्रा आदींतील 
शक स्यानमें दो तलवारें नहीं समा सकतीं--एका म्यानांत दोन 

तलवारी राष्ट्र शकत नाइींत« 

शकसे इक्कीस दोते हैं--एकाचे एकवीस द्ोतात- 
शक दाथसे ताली नहीं बजती--एका हातानें टाव्ठी बाजत नाइीं. 
'तेब करनेको भी डहुमर चाहिए--खोल्या करायछादी ढोकें छामतें., 
ऐसे गये, जैसे महफिलसे जूता--शुपचुप पसार झाले, 
पेसे बूढ़े बेलको कौन धोंघ भुस देय--असल्या म्द्मत/पन्या बैलाला बांधून 

ठेबून कोण कडबा घालणार ? - [ भीत नाहीं, 
आओल्षलीमें सिर दिया तो मूसलोंका क्या डर--मेजें कोंबड़ें आगीला 
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'ओछा पात्र उबलता है--उ थव्ठ पाण्याला खछखब्ठाट फार, 
ओछेकी प्रीत, बालूकी भीत--हलक्या माणसाची प्रीति व वादूची, 

मित टिकाऊ नसतात. [ म्हणजे आपली अन्रू घालविणें, 
'ओडछेके मुंह छगना, अपनी इज्चत स्वोन[ू--दलूकटाच्या तोंडीं लागणें 
'ओस चाटे प्यास नहीं बुझतती--दांत कोरून पोट भरत, नाहीं. 
आधे घड़ेका पानी, सूरखकी कद्दानी-पारूथ्या घाग़रीवर पाणी नि 

मूखोची कद्दाणी. [व सणाच्या दिचशी एकादशी: 
और दिनोंको खीरपुरी, पषेके दिन दाँत निपोरी--इतर दिवशी चैन 
'ओर बात खोटी, सही दृश्लरोटी--इतर गोष्टी खोट्या, खरी डाल रोटी- 
औखरका चूका आदमी और डालका चूका बंदर नहीं संभलता-- 

संधि घालबिलेला माणूस आणि फांदीबरून निसटलेलें माकड सांवरत नाहीं, 

ककड़ीके चोरकों फांसी नहीं दी जाती--काकडी चोरणान्याला फांशी 
'कंगालीमें आटा गीला--संकटें एकेकर्टी येत नाइीत. [ देत नाहींत. 
कड़ाहीसे निकला चूरुहेमें गिरा-कढइईतून निधून चूलींत पडला. 
'कृठ् खो देता हे हर बारका आना जाना--अतिपरिचयानें मान 

राह्मयत नाहीं. 

'कृत्रका मुँह झाँककर आये हैँ--काव्शाच्या जबब्यांतून परत आले आदेत, 
कभी घी घना, कभी मुद्दी चना, कभी चह भी मना--कर्ची तुपाशीं, 

कर्षी मुठभर चर्णे, तर कर्धी उपाशीं., 
कभी नाव गाड़ीपर, कभी गाड़ी नाथपर--कर्धी नाव गाड़ीवर तर 
'कम खर्च बालानशीन-थोड्या खर्चात उत्तम काम होगें. [कर्थी गाडी नावेवर- 
कमानका निकछा तीर और समुँदसे निकली बात वापिस नहीं आले- 

सुटलेला बाण व बोललेला छब्द परत येत नाहीं, 
करघा छोड़ जुलाह! जाय, नाहक मार बियारा खाय--घरयें खाऊन 

रूण्करच्या भाकरी भाजणें आणि तोस्यांत पडण, 
करनी सखाककी, बात लाखकी--करणी कवडीची गरोष्ट लाखाची. 
'करम प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करईहि सो तस फल चाखा--- 

विश्व हें कम प्रधान आदे, जसें कराबें तसे मराबें. 
'करमहीन खेती करे, मरे बैल या छुखा पड़े--अभागी मनुष्य शेती- 

करण्यास निघाछा तर त्याचा बैल मरलो किंवा अवर्षण पडदें, 
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कर सेवा, पा मेचा--सेवा कर नि मेवा खा. 
करे कल्लू भरे लब्त्दू--एकानें करावें दुसन्यानें भरावें. 
कलालकी दुकानपर पानी पीओ तो भी शराबका शक होता है-- 

कलालाच्या दुकानीं ( दूध ) पाणी प्यारे तरी दारू प्याल्याची शेका 
येते. ( माडाखालीं बसून दूध प्यालें तरी माडी प्याल्याचा आछ् येतो. )/ 

कहते हैं ऊदपुरको, जाते हैं मद्दमूद पुरको--बोलणें एक करणें मलतेंच- 
कहनेसे करना समलका--सांगण्यापेक्षां करणें बरें.. शामभद्ठाली तद्वाणी. 
कहाँ शाजा भोज, कहाँ गंगा तेली--कुठें इंद्राचा ऐराबत आंणि कुठें. ' 
कहींकी इंट कहींका रोड़ा, भालुमतीने कुनबा जोड़ा--कुठली तरी वीट 

कुठला तरी रोडा घेऊन भानुमतीनें घर बनविलें, 
कहेसे कुम्हार गधेपर' नही चढ़ता-- ही माणूस कोणाचें ऐकत नाहीं. 
कागजकी नाथ आज न डूबी कल डूबी--कामदाची होडी आज नाहीं- 

, हर उद्यां बुडणारच. ४ 
कागज़की नाथ नहीं चरूती--काग्दाची नाव. चालतत नाहीं. 
काजलकी कोटड़ीमें धब्बेका डर--असंगाशी संग आणि प्राणाशी गांठ. 
काजञीजी दुबले क्यों? शहरके अदेशेसे--काजी ( न्यायाधीश ) असे 

सुकलांत कां तर म॒दणे गांवाच्या चिन्तेनें. 
काटा आर उलट गया--वचनमंग करणें. [ फस्त नाहीँ. 
काठकी होंडी बार बार नहीं चढ़ती--एकदां फसला म्दणून उुन्हां पुन्हां 
काबुल गये, मुगल बनि आये, बोलन लागे बानी, आब आब करि 

पूता मार गये, सिरद्ानेमें पानी--जेयें जी भाषा बोलली जाते 
तीच बोलावी नाह्वीतर फजिती होते. 

कान छिदाय सो गुड़ खाय--कष्ट करील तो फल चाखील. 
कामका न काजका, दुष्मन अनाजका--खायला काछ आणि भूमीछा भार. 
कांमको काम सिखाता है--जात्याबर बसलें कीं ओवी सुचते, . * 
काम जो आवबे कामरी, का ले करे कुमाच--कांबन्यानें काम मागतें तेथें- 

रेशमी वस्र कशाला. 
काम न घंदा, तीन रोटी बैंचा--खायछा कांछ आणि भूमीला मार- 
काम प्यारा हे चाम प्यारा नहीं-- काम आवडर्ते असतें कातडें नाहीं. 
का वर्षा अब कृषी खुखनि, समय चूकि पुनिका पछताने--वेठ निघून' 

गेल्यावर पश्चाताप होऊन काय उपयोग १ ( बैल गेल नि झोपा केला.» 
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कालके हाथ कमान, बूदा बचे न जवान--काव्ठाला इंद्ध, तरुण सारखेच- 
काला अक्षर सैस बरावयर--अक्षरशत्र.._[ पण घरांत थारा देऊं नका. 
कासा दीजै, बासा न दीजे--अपरिचिताला' पाहिजे तर जेवायछा घाल्म 
किया चाहे चाकरी सोया चाहे घर--नोकरीही करूं इच्छितों आणि 

आरामांत झोंपही घेऊं इच्छितो. न् 
किया चाहे चाकरी, राखा चाहे मान--चाकर म्हणून राह्मचें आणि 
किस खेतीकी मूली--कोणत्या झाडाचा पाछा, [ म्दृ्णे मला राव म्हणा. 
किस विस्तेपर तिस्ता पानी--कोणाच्या जिवावर उडतां. 
किसीकी कुछ नहीं चलती कि ज़ब तकदीर फिरती है--दैव फिरलें कीं, 

कोणाचेंच कांहीं चालत लाहीं. (घर फिरलें कीं घराचे वांसेही फिरतात, ) 

कुफंकी मिट्टी क॒र्पेमेंही लगती है--विद्रीची माती विहिरीच्याच 
कामाला येते. 

कुचाल संग होसी, जीव जानकी फौसी--असंगाशीं संग, प्राणाशीं गांठ- 
कुछ कमान झुके कुछ गोसा- मांडण मिटण्यासाठीं दोषांनाही थोडा थोडा 

त्याग करावा छागतो. 

कुछ खोकर ही सीखते हैं---ठोकर लागल्याशिवाय अक्कल येत नाहीं. 
कुत्ता भी जब बैठता है तो ठुम हिलाकर-जनावरांनाही स्वच्छता आवडते. 
कुत्ता भेँके काफ़िला सिधारे--कोणी निदा अथवा वंदा | आपुला स्वहि- 

ताचा घंदा.- * [ छागलें तेथें राखण कोण करणार १ 
कुतिया चोरोंसे मिल गईं, पहरा किसका दें--कुंपणच रोत खाऊं 
कुसकी दुम बारह वर्ष नलमें रक्षखी तो भी टेढ़ी की टेढ़ी--कुत्याचें 

शेपूट बारा वर्ष नव्ठीत घांदन ठेबलें तरी बांकडें तें वांकडेंच. 
कुत्तेको घी हज॒म' नहीं होता--माकडाच्या हांतीं काकडा. 
कुत्तोंके भोंकनेसे हाथी नहीं डरते--कुन््याच्या मुंकण्थाला दत्ती मीत नाहीं. 
कुनबे वालोंके चारों पले कीचड़मे हैं--- मोठ्या कृद्ुंत्रांत प्रतिदिनीं सोयर, 

सुतक, माँडण वगरे चालू असावयाचेच., 
कुम्हार अपना घड़ा ही सरहता हे+-कुंमार आपल्याच घड्याची 
कुलछियामें गुड़ फोड़ना--शुरजुप काम करे. [ प्रशंसा करतो, 
कूकर भूखे लाख हज़ार, दाथी घूभे हाट बजआर--कुत्ीं कितीही भुंकर्कीः 

तरी इच्ची, त्यांना न भितां बाजारांत फिरत अखतो. 
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के इंसा मोती चुगे, के भूखे मर जाहि--थोर छोक विपन्नावस्थेंतसुद्धा 
आपल्ा मोठेपणा सोडीत नाहीत. [ द्दयानें आंघव्ठा, 

कोई आँखका अंधा, कोई डियेका अंधा--कोणी डोल्यानें आंधव्ठा कोणी 
'कोइरीके गांध धोबी पटवारी--कोयरी यगांबांत घोबी तलाठी- 
कोई मरे कोई जीवे, सखुथरा घोल बतासे पीबे--कोणी मरो नाहींतर 

जगो, दा आपली मजा मारतो, 
कोड वप होडु हम का हानी, चेरी छॉड़ नहि होईब रानी--कोणीडी 

राजा होवो, आपलें काय जाषार, मीं दासी आहें ती कांही राणी होत नाहीं. 

कोठीयाला रोबे, छप्परवारा सोवे--भीमंत रडतो पण गरीब स्वस्थ 
झोंप घेतो. [ धुतला तरी कोछसा काठ्ठा तो काव्ठाच रह्ाणार. 

'कोयरछा होय न ऊजला, सो मन साधुन घोय--शभर मण साबणानें 
'कोयलेकी दलालीमें हाथ काले--कोव्ठशाच्या दलालींत हाव काब्ठे, 
'कौआ चला दँंसकी चाल, अपनी चालू भी भूल गया--हैंहि गेलें 

आणि तेंहि गेलें, [ ( अतिशय लट्ठ माणसास म्दृणतात, ) 
'कौनसी चकक्कीका पीस! खाया है--कुठल्या जात्यानें दछलेलें खातात- 
क्या पानी मथनेसे घी निकलताहै--पाणी घुसद्यून तृप थोडेंच निधरतें, 
कया पिदड़ी क्या उसका शोरबा--चिमणीचें पिल्हूं तें किती आणि त्याचें 

कालवण किती द्योणार, 
क्या मैँदसे फूछ झड़ते है--तोंडांदून जणू कांडीं फुलें पडताहेत, 
खग ही जाने खगकी भाषा--पश्याले पक्ष्याची भाषा कबते, 
खरको गंग नहवाइये, तऊ न छोड़े छार--मूत्ठ स्वभाव जाईना. 
'खर गुड़ एकही भाव--गवत आपणि गुर एकाच भावांत- 
खरबूजेको देखकर खरबूजा रंग पकड॒ता है--एकार्चे पाहन दुसरा 
खरी मजूरो चोखा काम--दाम तसें काम. [ तसेंच करूं लागतो, 
'खरा स्थवेल फरुखाबादी--स्पष्टकक्ता माणूस, 
खलल््ककोी ज़बान .रुदाका नक्कारा-पांचामुखों परमेश्वर, [आवडेल तें ल्यावें. 

'खाइये मनभाता, पहनिये अगमाता-आपल्यात्य आवडेल तें खावें, छोकांना 
श्वाले हो तो पानी यहेँ। पीना--जेवत असार तर पाणी येयें येऊन प्या. 
खाक डाले चाँद नहीं छिफता--चेद्रावर थुंकलें तर. तें स्वतःच्या 
स्वात निदोरी दाख बताबे--मिशीला तूप लावून हिंडणें, [तोंडावर पढें. 
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खानेके दाँत और, दिखानेके और--इत्तीचे खायचे दांत निराठे क 
दाखवायचे निराक्े- 

खानेको पीछे महानेको पहले--प्रथम स्नान मग भोजन. [वोदी पत्ताबेल... 
खाय सो पछताय न खाय सो पछताय--खाईल तो पस्तावेल न खाईल 
खाल ओढ़ाये सिंहकी, स्पार सिंह नहीं होत--सिंहायें कातडें पांघरून 

कोल्हा कांदीं सिंद्र होत नाहीं, [मित्र--दहीं, पापड, तूप आणि लछोणचें, 

खिचड़ी के चार यार, दहीं, पापड, घी, अचार--खिचडीला चार 
खिलायेका नाम नहीं, रुलायेका नाम--दुसप्याच्या मुठाला खायला, 

घातलें त्यायें नांवही नादीं, पण तो रडला तर रडविलें म्हणून ओरड, 

खिसियानी बिली खेभा नोचे--रागावलेलें मांनर खांबाला ओरबडतें 
स्वीरमें नोन डाछना--दुधांत मिठाचा खडा टाकणें. [ कधींदी मिद्धू नये.. 
खुदा गंजैको नाखून न दे--सुखांत लोढूत असलेल्या अधमाला सत्ता 
सखुशामदसे आमद-:पुदें पुढें करून आपला स्वाय साघणें, 

खून लगाकर शहीदोंमें मिलूना-अंगाला रक्त छावून घेऊन हुतात्मा 
म्दृणून मिरविणें. 
बल बछड़ा कूदे--भीमंताज्या ( समर्थोच्या ) घरचें श्वान- 

खूब गुज़रेगी जो मिल बेठेंगे दीबाने दो--समानशील भेटले कीं त्यांचा 
वेछठ आनंदानें जातो. 

खेती खसम सेती--धनी स्वतः लक्ष देईल तर्क शेती वाछेल, 

खेती, पाती बीनती ओ घोड़ेका तंग, अपने हाथ खैमालिये चादे 
लाख हो संग--शेती, पत्र, प्रार्थना व धोल्याचा तंस हीं दुसन्यावर 
न सोपवितां स्वतः केलीं तरच चांगढीं होतात. [ घमेंडः दाखवाबयाजी.. 

खेरातके ढुकड़े बज़ारमे डकार--भीक मामून आशावयाचे आणि वर 
खोटा पेखा और खोटा बेटा सी समयपर काम व्यतः हे --खोटा पैसा 

घ॒ बाईट मुलगासुद्धां कठिण प्रसंगीं उपयोगी पडतात, 
खोदा पहाड़ और निकली चखुटिया--डोंगर परेखरून ऊंदीर काढल्ग, 
गंगा गये गंगादास, जमुना गये अमुनादास---वारा येईल तशी पाठ देणें. 
गंजी यार किसके, दम लगाया खिसके---मांजेकस कोणाचा मित्र, झरकाः 

मारता कीं पसार झाला..( स्वार्थी कोशाजल मित्र नसतो..) 
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गहें स्तरो गड्ढे, अब राख रहीको--पेलें तें गेलें, आहे तें सांमाव्, बाहिली 
ती गंगा राहिलें तें तीर्थ, 

जशचा खेत खाय, और जुलाहा मारा जाय-चोर सोड़न संन्याशाल्त सुब्ठी. 
जया धक्त फिर दाथ नहीं आत्ताा--गेलेली संघी युन्हां ये नाहीं. गेली 

वेठा येइल अशी गोष्ट पुन्दां की न व्हायाची- 

गये थे रोज़ा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी--उपास नको म्हणून सांगायला 
गेले पण उपासाच्याबरोबर प्रार्थनाही केली पादिजे असे काजी 
साहेबांनीं सांगितर्लें, [ नवरा घालबून आली- 

'गई मागने पूत, खो आई भरतार--पुत्र मागायला गेली ( देवाजवत् ) 
शरीबकी हाय बुरी है--गरिबांचा ततछतत्वाट बाईट. 
गरीब सेरे तीन नाम, झूठा, पाजी, बेईमान--गरिवाल्ा जगांत मान नाहीं. 
गगरीबने रोज़े रक्खे तो दिन ही बड़े हो गये--दारिश्य सबे अडचणीचें 

कारण आहि. [ असणारच . 
“षाह चुस्त, मुदई खुस्त--साक्षीदार पका असल्यावर वादी निश्चित 
शाँठमें जमा रहे तो खातिर जमा रहे--गांठीला धन असल्यावर चिंता 

कशाचीहि नसते. (न ओल््खरणें, 
गाँवबका जोगी जोगड़ा, बाहरका जोगी सिद्ध --आपल्या माणसाचे गुण 
शाड़र पाली ऊनको, छागी चरन कपास--ल्तेकरीसाठीं मेंटी पाव्ठली ती 

कापूस चरायलछा छागली, लभासाठीं एखांदी गोष्ट करतांना द्वानि होते 
तेब्हां म्दणतात, 

आलू कट जाये पर चावर न उगछें--गाल कापला तरी भात धुंक- 
णार नांहीं, ( नुकसान करूनसद्धां इृष्ठ न सोडणें, ) 

शीदड़की शामत आये तो गौँवकी तरफ भागे-जिनाशकाले विपरीत बुद्धि. 
शुड़ लखाय, गशुरूशुल्येंसे परदहेज--गूठ खातो आपणि :' गुरुग॒ल्यांचे 

पथ्य करतो, ( ढोंगी माणखाविषयीं सांगतात. ) 
जुड़ दिये मरे तो ज़हर क्यों देँ--गूल्ठ दिल्यानें मरतो तर थिष कां यावें ! 

मुड़ म दे, गुड़की सी बात तो करें---गूछ देऊं नका, मोड तर बोला- 
शुरू शुद्ध, खेला चीनी---गुसपेश्यां शिष्य सरस, 
गुरू फीजे जान, पानी पीजे छात्---गुरु कराया पासरखून पाणी प्यावें गदून, 
ओके साथ घुन भी पीखा खाता हे--सुक्यावरोबर ओलें जरतें, 
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'गोकुलखसे मथुरा न््यारी--गोकुलाहून मथुरा वेगढी आदे. 
गोदमें बैठकर आँखमें उँगली--उपकाराची फेड अपकारानें करणें, 
शोदमें लड़का, शहरसें दिदोरा--कार्खेत कल्स!। गांवाल्म वब्ठसा- 
शगोबर गिरा लो मिद्दी लेकर ही उठेगा--श्लेण जमिनीवर पढलें तर तें 

माली प्लेऊुनच उठप्ार. 
गोबर, मैला, नीमकी खली, याते स्थेती-दूली फली--शेण, सोनखत 

व लिंबोग्याची गेंड यानें पीक दुष्पट दोलें. [ ठेवत नाहीं. 
ग्वालिन अपने दृहीको खट्टा नहीं कहती-+-आपल्या वस्तूला कोणी नांवें 
घड़ीभरकी बेश्मी दिनमरका आशम--आरी कड्ू मग गोड., 
अड़ीमें घर जले ढाई घड़ी भद्वा-वेव्ठ चालली निधून आणि कामाला दिरंगाई . 
घड़ीमें तोला घड़ीमें माशा--घटकेंत तोव्ठा घटकेंत मांस: ( अस्थिर चित्त. ) 
'घरकी आधी 'भंली, वाहरकी सारी कुछ नहीं--घरवी अर्धी चांगली 

बाहेरची सबंध नको. ( आछ्शी म्हणतात. ) 
शरका जोगी जोगना बाहरका जोगी खिद्ध--पिकतें तेये विकेत नाहीं. 
'घर आये कुत्तको भी नहीं निकालते--घरी आलेल्या गरीबाचा पण 

सल्कार केलाच पाहिजे. 
घरका भेदी रुका ढदाबे--घरमेद्या माणूस राष्ट्राचा नाश करतो. 
'घरकी खौड़ किरकिरी लांगे, खोरीका गुड़ मीठा-"घरवी साखर अछणी 

सोरीचा गुरू ग्रोड. ' [ किम्मत नाहीं. 
'घरकी मुर्गी दारू बराबर--घरची कोंबडी वरणासमान, आपसल्या वस्तूची 
घरके पीरोंकों तेछका मलीदा--घरल्या देवाल कसकऊा तरी नेवेच. 
जर खीर तो बाहर स्वीर--घरीं द्रव्य अदिं तर बदिर पण सुख आहि. 
घर घर यही लेखा--घरोघरीं त्याच परी, [ ्याच परी- 
'घर घर शादी, घर घर ग़म--घरोघर आनंद आणि दुःख आहे. ( घरोघरीं 
'घरपर फूस नहीं, नाम धनपत--नांव सोदेबाई हातीं कथलाचा थाढ़ा. 
अरमें चिराग नहीं बाहरमें मसारू--घरांत पणतीसुद्धां नाहीं.पण बाहेर 

मशाल लावली आदे. ( घरांत नादीं खायरा' सेल नि बादेर नालंता 
घरमें चूहे डेडात करते दैं--घरांत खायलछा नाईीं..._[ मिशीका तूप, 
चरमें दिया तो मंदिरिमें दिया--आधी अपंद मय परखाये. [रिकासा ढौरकू, 
सरमें नहीं दाने, इंढिया जली शुभाने---८राऊ नाहीं को, आलि 
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थी कहाँ गया, खिचड़ीमें--तप काय झालें! खिचर्डीत गेले. ( आपलीः 
वस्तु आपल्याच साढठीं खर्च झाली तर म्द्ृणतात.) 

जी खाया बापने, सघो मेरा हाथ--वडिलांची कीति संांगणें, 
थी भी खाओ ओर पगड़ी भी रसो--आवब राखून खर्च करावा. 
घोड़ा घाससे यारी करे तो स्वाय क्या--धोडा गवताशीं मैत्री करीू तर 

काय खाईल, ( भीड न ठेवता मजूरी मागताना म्द्णतात, ) 
घोड़ा घुड़लालमेंही विक्रता है--योग्य जागींच वस्तूला मोल येतें 
घोड़ेका गिरा सँभल सकता है, नज़रोंका गिरा नहीं सेँभलूता-- 

घोड्यावरूस पडला तर पुन्हा सांवरला जातो, मनांवून उतरा तर तो 
सांवरला जात नाहीं. ( मानमंग होण्यासारले काम करूं नये. ) 

घोड़ोंको घर कितना दुर--काम करणारांना बेत्ठ लागत नाहीं 
चंदनकी खुटकी भली, गाड़ी भरा न काठ--चिमुटमर चंदन गाडीमर 

लाकडढपेक्षां जास्त मोलाचें 
चकोमें कौर डालोगे तो चून पाभोगे--पेरलें तर उगवेल, 

चढ़ते बरसे आदो, उतरत बरसे हस्त, कितने राजा डॉड ले, आनंद 
रहे ग्हस्थ--प्रारंभी अर्द्रा नक्षत्राचा पाऊस पडतो व शेबटीं हस्ताचा,, 
राजा कितीद्दी मागो, गरहस्थ सुखीच असतो [ तर सुटत नाहडींत 

चना ओर छखुरालू सुँह ऊूगे अच्छे नहीं--चणे व चद्दाड जर तोंडीं लागलीं' 
चमगीदड़ोंके घर मेहमान आये, हम भी छटके तुम भी छूटको- 

वटवाघुल्वाच्या घरीं पाहुणे आले, आम्ही उलटे लठकठों तसे तुम्हीः 
रूटका. परिस्थिति पाहून काम कराबीं. 

चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय--चामडी देईन पण दमडी देणार नाहीं.. 
खलतीका नाम गाड़ी हे--चालते तिचें नांव गाडी आहि. 
अलती गाड़ीमें रोड़े अटकाना--चाल्त्या गाड्यांना खीछ धघालणें. 
सौंदको भी प्रहण. लगता है--मोट्यांना सुद्धां प्रहद्ा येते 
चाकरीमे नाकरी क्या-नोकरींत आवड निषड कछली सो 
आर दिनकी चॉँदनी फिश अँणथेरी रात--चार दिक्स चांदर्णं मग 
-.. अंघारी रात्र, ( माणशारा सब सुख नेहमीं मिठत नाहीं. )... 
चिलेंदी पर ठोप चलाना *--मुंगीवर तोफ -डागणें 
जिजेंटीके पर आयें: हैं--.धुद्र, मणूस औठभोख्या. गोष्टी सांयूं छागला आदि 



( १७ ) 

फकिकने घड़ेपर पानी नहीं ठहरता--गुल्स॒ब्गीत घागरीवर पाणी रहात नाड़ी. 
खिकने सुँहको सब सूमते हैं--मोव्यांच्या पुढें सर्व गोंडा घोव्ठतात, 
खिर।/ग तले मँघेरा--दिव्याखालीं अंधेर. 
चिरागमें बत्ती ओर आँखें पट्टी--दिवा लावछा आणि झोंप आली, 
चींटी चाहे खागर थाहू--मुंगी सागराचा ठाव पाहाणार. 
चीलके घोंसलेमें मॉल कहा--एफादशीच्या घरीं शिवराज, ., 
चुपड़ी और दो दो -- सगब्यया बाजूंनी स्वतःचा फायदा झाला पाहिजे. 
घुल्ल्मूमें उल्लू, लोटेमें गड़गप--चुब्ठकाभर घेतली कीं गडबड माजबितो 

आणि तांब्यावर घेतली कीं ग़ुपचुप पडतो. 
चुब्हा फूकना और डाढ़ी रखना--चूछ फंकायची व दाढ़ी राखायची 

दोन्ही गोष्टी बरोबर जमत नाद्दीत, 
चसकी है न चक्कीकी--घर कामाला निरुपयोगी स्त्री. 
चुद्देके चामसे कहीं नगाड़े मढ़े जाते हैं--उंदराच्या कातक्यानें नगारा 

मढविला जात नाददीं. ( लूह्यान माणसें मोठीं कारमे करूं शकत नाढींत.) 
चूहोंकी मौत बिलीका ख्तेल--मांजराचा खेब्ठ होतो उंद्राचा जीव जातो. 
चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली --चोराच्या द्वातीं जामदाराच्या किक्धा. 
चोरकी दाढ़ी तिनका--चोराच्या दाढीत गवताची काडी, चोराज्या बिच- 

कण्यानेंच तो ओलखे येतो. 
चोरके ख्याबमें बुचके - चोराला स्वप्लांतही गांठोडींच दिसतात. 
चोरके पैर नहीं होते--अपराध्याला नेहमीं भीति वायते. 
चोर चोर भोखेरे भाई--उंदराला मांजर साक्ष. 
चोर चोरीसे गया तो क्या हेरा फेरीसे भी गया -- चोरानें चोरी केली 

नाहीं तरी उल्था पाऊुथ करीछच. ( संबय सुटत नाहीं ) 

चोर पर मोर -- चोरावर मोर. ( एक चलाख दुसरा फसबतो- ) 
चोस्से कहे चोरी करो, श्लहसे कह्टे जागते रहो--एकाला म्दणतो पत्ठ 

दुसज्याला म्हणतो पाठी ल्यग, 
चोरीका धन मोरीमें ज्ञाय--हपपाचा मार गपापा: 
चोबे गये छब्बे बनने, दुब्बेही रह गये--लाभासाटीं काम केलें उलट 

'... हानि जाली. 
छद्ृँद्रके सिरमे चमेलीका तेल--मिकान्याला भरजरी आंयरखा ! 

र् 
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झछटोंक चून झौबारे रसोई--त॒च्छ बाबीला मोठें रूप, 
छुरी खरबुजेपर गिरी तो खरबूजेको जरर खरबूजा छुरीपर गिरा 

तो खरबूजेका जरर--सुरी खरबुजावर पडली तरी किंवा खरबुज 
सुरीवर पडले तरी इजा खरबुजालाच. 

छोटा सोंग व छोटी पूँछ, पेसेको लेलो बेपुछ--भींखुड शिग व लह्मम 
शेपूट असलेला बैल कोणाचेंही मत न घेतां विकत घ्या. [ जास्त वाईट. 

छोटे मियां सो छोटे मियां, बड़े मियां खुभान अलछाद्व-लहानापेक्षां मोठ 

छोटे मुँह बड़ी बात--लहान तोंडीं मोठा धांस घेणें, 
छोड़े खाद खेत गहराई, तब खेतीका मजा उठाई-:खत घातलें खोल 

नांगरलें तर शेतांत चांगलें पीक होईल. 

छोड़े गाँवसे नाता क्या--जी गोश्ट सोडली तिच्याशीं रुंबेध कां ठेवावा, 

जगमें देखत ही का नाता -जमगांत प्राण आहेे तॉपयतच नातें आहे- 

जड़ काटते जायें, पानी देते जायं--वदरून गोड आंतून कड्डू- 

जब चने थे तब दाँत न थे, जब दाँत भये तो चने नहीं--जेव्दां धन 
होतें तेव्हां खाणारे नब्हते, खाणारे झाले तर धन नाहीं, [ भाहे. 

जब तक जीना तब तक सीना--जिवंत आहत तोंपर्यत उद्योग करायचा 

जब अपनी लाज उतार ली तो दूसरेकी उतारनेमें क्या छूंगता है- 
ज्यानें स्वतः लाज सोडली त्याला दुसय्याक्या अनब्नची काय चाड, 

जब तक सॉसा तब तक आखा- श्वास अहे तॉपरयेत आशा आहे. 
जब दौँत न थे तब दूध दियो, अब दाँत दिये कद्दा अन्न न दैद्दे-- 

ईश्वरानें जेव्द्यां दांत नव्हते तेव्हां दूध दिले आतां दांत दिले, तर अन्न 

देणार नाहीं काय ! [ यासें धन मिल्ततें. 

जब देता है तो छप्पर फाड़कर देता है--ईश्वर इच्छितों तेव्हां अना- 
ज़बरदस्तका ठेंगा सरपर--ब्गी तो कान पिव्ठी. 
ज़बरदस्त मारे और रोने न दे--बल्वान मारतो आणि वर रह्डंही देत 
जबरदस्त सबका जमाई--बढ्ी सर्वोचा जांबई, [ नाहीं. 
ज़बानही हाथी चढ़ावे, जबानहीं सिर कटाबे--जीमेनें मोड बोदून 

मनुष्य इत्तीवर चढ़तो आणि जीमेनेंच कट्ट बोछून मनुष्य फॉसावर 
जमात करामात--पंघशक्तीनें सगव्ठीं काम्मे होतात. [ चढ़तो, 

ज़र, जमीन, ज़न झगड़े की जड़ हैँ--सोनें, जमीन आणि ञज्री हैं मांड- 
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णायें मूव्ठ आदि, .[ आदे नाह्दीतर तो नुसता पंख्तविद्दीन पक्षी आदे. 
ज़र है तो नर है, नहीं तो पंछी बेपर द्वै--जवत्ठ धन आदे तर माणूस 
जलकी मछली जलमेंदी भमली--पाण्यांतछा मासा पाण्यांतव बरा. 
जलूमें रहकर मगरसे बैर--पाण्यांत राहुन मगराज्षीं बैर. 
जसख॑ दूल्हा तल बनी बरात--जसा नवरदेव तशी वरात, नोकर मालका- 

बिरुद्ध वागछा तर नुकसान होतें. 
जहेँ जहूँ चरण पड़ें सन््तनके तहँ तहँ बंटाढ[र करें--या संताचे-दुष्ट 

माणसाचे-पाय जेथें लागतील तेयें सुखसम्द्धी नाद्दीशी होईल. 
जहाँकी सिट्टी वहीं ले जातीं है-जेयें मरण असेल त्या ठिकाणीच 

माणसाला दैव ओढून नेतें, [ ( जेथें घन असेल तेथें ठोक जमतीलूच) 
जहाँ गुड़ होगा वहीं चींटियाँ होंगी- गूठ असेल तेयेंच मुंगव्ठे येवीर 
जहाँ गुरू होगा घहाँ कटा भी होगा--जेयें सद्गुण आहत तेथ एकादा 

दुगथ पण असणारच. [ तेथे तकार होणारच- 
जहाँ चार बासन होंगे बहाँ खटकेंगे भी--जेयें चार माणसें आहवेत 
जहाँ देखे तवा परात बहा गुज़ारे सारी रात-जेथें खायछा मित्ठ- 

प्याची आशा असते तेथें मनुष्य अपमान सहन करूनसुद्धां बसतो- 
जहाँ मुर्गा नहीं होता वहाँ क्या सबेरा नहीं होता--एकादा मनुष्य 

नसला म्हणून कोणाचें काम अडत नाहीं. कोंबरडे झांकलें म्हणून उजाडा- 
वयाचें थोडेंच रहातें. 

जाकी रही भाषना जैसी, भर मूरत देखी तिन' तैसी--( मनुष्य 
स्वतः जसा असतो तसाच दुसन्याला समजतो, ( जशी भावना तसें 
प्रभुरूप त्याछा दिसतें. ) 

जाके पाँव न फटी बियवाई, सो क्या जाने पीर पराईं--ज्याला 
स्वतःला कष्ट सोसावे छागले नाहींत त्याल्ा दुसस्याज्या दुःखाची काय 
कल्पना येणार- 

जाको राखे साइयों मारि न सकि है कोय--देव तारी त्याछ्य कोण मारी. 
जादू वह, जो सिरपर चढ़कर बोले--उधड प्रमाव दाखवितें तेंच खरें 

सामथ्य, 
जानि न जाय निशाचर माया--दुष्ट माणसाची माया कांहींच कछत नाहीं. 
जान बची छाखों पाये--प्राण बांचले म्हणंज जप कांहीं छाख रुपये 

मिल विले. | छुब्ाड़तों आणि चोर ओछखून मारतो. 
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जान मारे बनियां, पहचान सारे चोर--वाणी ओकखीचज्या निपहाश्काला 

जआनवरोंमें कीया ओर मलुच्यमें नोबा--पक्ष्यांत कावत्वा व माणतांत 
जान दे तो जद्दान है--जीव आद्दे तर जग आहे, [ नहावी, छुच्षे असतात. 

जाना अपने बस, आना पराये बस--जाणें आपल्था हाती येणें दुस- 

य्याच्या द्वारती, ( करू नये. 
जाय लॉख रहे साख--इभश्रतीसाठीं छाखाची हानी झाली तरी चिंता 

जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा--जश्यी किमत देणार तशीन्क 
वस्तु मिक्ठेल, [ ( झक्ति बाहेर काम करूं नये) 

जितनी चाद्र देखो उतने ही पैर पसारो--अंथरुण पाहून पाय पसरावे- 

जितत्रे मुँह उतनी बातें--जितकीं तोंडें तितक्या गोष्ठी ( एका गोष्टीबदल 
अनेक रित्या वर्णन.) 

जिसका ब्याह उसीके गीत--ज्याचें रुम्न त्यान्यासाटीच गारणीं. 

जिसकी उतर गई छोई, उसका क्या करेगा कोई--ज्यानें छाज सोडली 
त्याचे कोण काय करूं शकणार, ह 

जिसकी लाठी उसकी लैंस--ज्याचे हातीं ससा तो पारची- 

जिसके पास नहीं पैसा वह भछा मानस कैसा--गरिबाला कोणीही 
चांगला म्द्णत नाहीं. [ त्याच्या सेवेला सर्व तयार असतात, 

जिसके दाथ लोई उसके सब कोई--ज्यान्याजवक्त अधिकार आहे 
जिसको पिया चाहे वद्दी ख़ुहागिन--जिल्यावर पतीचें प्रेम आहे तीच 

खरी सौभाग्यवती. [ देतो तेब्हां म्दणतात- 
जिस डालपर बेठे उसीको कांटे--आपल्या आश्रयदात्याला कोणी त्रास 
जिस बरतनमें खाना उसी4 छेद करना--खाल्या घराचे वासे मोजएणें, 
जीभ भी जली ओर स्वाद भी न आया--जीमई। भाजली आणि 

चवही कब्ठली नाहीं. ( फार कमी बस्तु मिठछाली असतांना म्हणतात..) 

जूँके डरसे गुदड़ी नहीं फेंकी जाती--उवांच्या मीतीनें मोधडी फेंकून 
देत नाहीं. ( कोणाच्या मीतिनें आपलें काम सोह्न नये. ) 

जूठा खाय मीठेके झछालख--गोडाच्या लाभानें उद्ें खातो, ( स्वार्थी 
मनुष्य अपमान सोसतो ) 

जूते तो अवइय मारे पर बे लाल थे--शाल्जोडींत गुंडांकून जोदे मारणें. 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी, तिनदिं विछोकत पातक भारी-जो 
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मित्र संकटांद मित्राल्य उपयोगी प्रड़त नाही त्याचें तोंड पद्दाणें पाप आहे. 
जैसा वाम बेखा काम --दाम तसें काम. 
जैसे कन्ता घर रहे वेसे रहे विदेश--घरीं दारीं कांड्ींच उपयोग नाई, 

निरुपयोगी माणसास महणतात, 

जैसी करनी बैसो भरमी--करावें तसें भरावें, 
जैसा शुरू घेसा लेरा--गुरू तसा शिष्य. 
जैसा देख बेसा भेस--देश तसा वेश ( परिस्थितिप्रमाणें वर्तन. ) 
जैसी तेरी तिहू चाषरी, तेसे मेरे गीत--जशी देणाबत्ठ तशी धुणावत्ठ. 
जैसी बह्ले बयार, पीठ पुनि तेसी दीजे--वारा वाहील तशी पाठ द्यावी- 
जैसे मियां काटके, जैसे सनकी दाढ़ी--मियों छाकडी त्यांना आंबाडीची 

दाढ़ी. ( दोन््हीं सारखे जुब्ठले म्हणजे म्हणतात, ) 

जैसे सॉपनाथ बेसे नागनाथ--एका माछेचे मणी, 
जो कह मघामें थरसे जल, सब नाजोंमें होगा फलकू--मघां नक्षत्रांत 

पाऊस पडडरूा तर सर्व पीक चांगलें येईल. 

जो गरजते हैं थे बरसते नहीं--जे ( ढग ) गर्जतात ते पडत नाहींत. 
( फार बोलका काम करीत नाहीं. ) 

जो चढ़ेगा सो गिरेगा --चढेल तो पडेल. [ शत्रु असतो. 
जो .ज्यादा करीब सो .ज्यादा रकीब--अगदी जव्वचा मनुष्यच जास्त 
जो बोले सो कुंडी खोले --युक्ति सांगेछ त्याछाच काम करायला सांगणें, 
जोरू टटोले गठरी, मॉ टटोले अँतड़ी--बायको गाठोड़े ( धन) चाचपते 

आपणि आई अंतःकरण चाचपते. 
जो हल जोते खेती बाकी, ओर नहीं तो आकी ताकी--जो नांगर 

चालवतो त्याची शेती आहि, नाद्वीतर मग प्रत्येकाची आदि. 

उतों केराके पातमें, पातपातमें पात, सयों शानीकी बातमें, बात- 
बातमें बात --जसे केल्टीज्या पानांत पान असतें तसेंच ज्ञानी माण- 
साच्या प्रत्येक शब्दांद ज्ञान असतें. 

ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी दोय--घोंगडी जसजजो भिजत 
जाते तसतशी ती जड द्वोते. ( मनुष्य अनुभवानें मोठा होतो ) 

ज्यों नकटेंको आरसी होत दिखते फ्रोध--नकस्थाल आरपा दाखवित्य 
की त्याला चीड येते. ( कोणात्य त्याचे दोष सांगू नये. ) 
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झूठके पाँच नहीं हौते---असत्याला पाय नसतात, 
झूठका मुँह काला, सच्चेका बोलबाला--सत्याचा जयजयकार होतो व 

असत्याचें तोंड काढें होतें, 
झॉपड़ीमें रद्दे महलोंका ख्याब देखे--झोंपडीत राहतो आणि महालाचें 

स्वप्न पाइतो. ( अल्म्य वस्तूंची इच्छा केल्यानें म्ह० ), 
टका दो जिसके हाथमें, बह बड़ा हो जातमें- ज्याच्या हातीं पैसा 

असतो तोच जातींत मोठा समजला जातो. 
टक्ेका सब खेल हे--पैशाचा सर्व खेठ आहै. 
टिड्डीका आना अकालकी निशानी- टोव्गंचें येणें दुष्काछाचें चिन्ह. 
टकेक्त बुढ़िया नो टका मुड़ाई-थोडा छाम व खर्च जास्त ह्वोतो तेव्हां म्ह ० 
टकेके वास्ते मसजिद ढाना--दोन पैशाकरितां देऊछ उध्यस्त करणें. 

( स्वल्प फायद्याकरितां फार नुकसान करणें). [नेंच कार्य सिद्ध छोतें.) 
टेढ़ी अगुलीसे ही घी निकलता है-वाकड्या बोटानेंच तूप निषतें. ( युक्ति* 
टेढ़े पेड़की छाया भी टेढ़ी--वाईट वस्तूचा परिणाम वाईट, 
ठंडा छोहा गरम लोहेको काटता है-- थेड झालेलें छोखंड गरम लोखंडाला 

कापतें, (शांत मनुष्य क्रीपी माणसाचा पराझव करतो ) 
उगाये सो ठाकुर कद्ाये--ख केल्यानें मनुप्य प्रसिद्ध होतो. 
ठाला बनिया क्या करे, इस कोठीका घान उस कोटीसमें घरे--रिकामः 

वाणी काय करतो, तर या को्ीतील धान्य त्या कोर्टीत मरतो, 
ठोकर लगी पहाड़की तोड़े घरकी सील--वड्याचें तेल वांग्याबर. 

( सशक्त माणसावरचा राग घरच्या माणसांवर काढतो तेब्हां म्ह० ) 
डफली बजी राग पहचाना--शितावरून भाताची परीक्षा. डफ वाजतांच 

राग ( गाण्याचा ) ओछखला, 
डायन भी अपने बच्चेको नहीं खाती--डाकीणसुद्धां आपलें मूल खात नाहीं. 
डायन भी दस घर छोड़कर खाती है-डाकीणसुद्धां दह्दा धरें सोद्नन खाते. 
इबतेको तिनकेका सहारा--बुडत्याला काडीचा आधार, 
इबा वंश कबोरका, उपजे पूत कमाल-- सूर्यापोटी शनीश्वर. 
ढाकके तीन पात--पव्ठसाला पानें तीन, 
तड़केका भूलछा सॉसकी घर आया तो वह भूछा नहीं कहाता--उशीरां 

कां दोईंवा चूक कछली म्हणजे झालें, 
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तबेलेकी बला बंदरके सिर--आकाशाची कुपद्दाड कोल्झ्याच्यां दांतांवर- 
( पुष्कलबांनी केलेले दोष एकाच्याच मार्थी मारले जातात तेब्दां म्ह० ) 

तलूपारका घाव भरता है, बातका घाव नहीं मरता--तल्वारीचा घाव 
भरून निघतो शब्दानें केलेली जलम मरून येत नाहीं. ( कठोर वचन 
बोले नये. ) 

ताकपर बेठा उल्बल्दू, मोगे भर भर चुल्त्दू--नीच मनुष्य उच्चपदीं बसला 
कीं सजनांना त्रास देतो, | श्रमानें मोठें काम होतें तेच्दां म्ह॒० 

तिनकेकी आड़ पहाड़--गवताच्या काडीच्या आड डोंगर, ( थोब्याशा 
तिरिया तेल, हमीर हट, चढ़े न दृजी बार--दृढ प्रतिज्ञा आपली प्रतिज्ञा 

पूर्ण करतात- [ अतिरेकी कल्पना, ) 
तीन कन्ोजिये तेरह चूल्दे--तीन कनोजी तेरा चुली. ( सोबब््याची 
तीन गुनाह खुदा भी चख्शता है-देवसुद्धां तीन अपराध माफ करतो. 
तीन बुलाये तेरह आये, दे दालमें पानी--तीन बोलावछे, तेरा आछे, 

बरणांत आणखी पाणी घाला- 

तीनमें न तेरहमें, स्दंग बजाये डेरेमें---कोणाच्या अध्यांत ना मध्यांत, 
घरांत बसून मदंग वाजवितो, ( कोणत्याही कामांत सामिल न होणें, ) 

तीन लोकसे मथुरा न््यारी--सर्व लोकांहून निराब्या मार्गानें चालूणारा. 
तीर नहीं तो तुक्का ही सही-कार्य सफल न झाले तरी उद्योग तर आदि, 
तुख्मे तासीर सुद्बले असर--खाण तशी माती, संगत तसा प्रभाव, 
तुझे पराई क्या पड़ी अपनी आप निबेड़--आपलें आपण पाहावें, 

दुसस्याची उठाठेब करूं नये. 
तुम डार डार, हम पात पात--ठफास महाठक. 
तुरत दान महा पुण्य--वेल्डेबर केलेली मदत फार छाभदायक दोते. 
तुम्हारे मुँहमें घी शक्कर--तुमच्या तोंडांत तूप साखर- 
तू भी राबी, में भी रानी, कोन भरे कुएँका पानी--तूं हि राणी, भी 

हि राणी, कोण मरील बिहिरीचें पाणी ! 
ते से पॉव पसारिये जेती लॉबी खोर--अंथरुण पाहून पाय पश्तरावे, 
ठेल तिकोंसेही निकलता है--तिव्ठांवूनच तेल निघतें, ( उदार घनिक 

मनुष्यच दान देतो. ) 
लेलीका तेल जले, मसालचीका दिल जले--तेल्याचें तेल जछतें पण 
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मशाल्जीचें प्रोट दुखतें. ( एकाचा खच पाहून दुस्तच्यात्य दुःख होतें 
तेब्द्वं महू ) 

लेलीके बैलको घरही कोस पास--तेल्याच्या बेलाला धरव्या घरीच 
पन्नाख् कोस चालानें लागतें. घरांतव पुष्कव्ठ काम करणाराला म्दृ० ) 

सेली खलम किया और फिर भी रूस्शा सखाया--तेली नवरा केला तरी 
अन्न कोरडेंच खावें लागतें (श्रीमंतांचा आश्रयांत राहुन सुद्धां जेन्हां कोणी 

तैराक ही इुबता है--पोहणाराच बुडतो. ..[ दुः्खी राहतो तेव्द्वां म्ह० ) 
शका ऊँट सराय ताकता है-- थकलेला उंट धर्मशाव्टेकडे पाह्मतो- 
थूकका चाटना अच्छा नहीं--दिलेला शब्द परत घेणें चांगलें नाहीं. 
शथूकसे:सत्तू नहीं सनता--( दांत कोरून पोट भरत नाहीं. ) मोठीं कार्मे 

थोडक्यांत होत नाहींत. 

थोड़ा खाना, इज्जतसे रहना--थोडें खादवें, मानानें रहावें. 
शोथा चना बाजे घना--उ यत्ठ पाण्याल खब्ठखब्ठाट फार. [नुकसान येतें. 
थोड़ी पूँजी खसमको खाय--थोड्या भांडवलानें व्यापार करणाराछा 
दबी बिल्ली चूहोंसे कान कतराती है--बलवान मनुष्य सुद्धां संकटांत 

दुर्बलांची बोलणी ऐकतो. 

दबतेको सब दबाते हे--जो ऐकून घेतो त्याछा सर्व दम देतात. 
वबेपर चींटी भी चोट करती है--जास्त दुःख दिलें तर मुंगीसारखा 

छुद्र प्राणीसुद्धां आघात करतो. 

दमका क्या भरोसा, आया न आया- जीवन क्षणभंगुर आदे. 
दमड़ीकी घुढ़िया, टका सिर सैंडाई--दमडीची महद्दातारी तिची दोन वैसे 

मुंडणावत्ठ. ( थोडा लछाभासाढीं जास्त खर्च छोतो तेब्द्यां म्हू० ) 

दमड़ीकी हाँडी गई, कुस्तेकी जात पहचानी गई-दमडी'ें मडकें गेलें 
पण कुच्याची जात कछली. 

दर्जीकी सुई कभी ताशमें कभो टाटमें -शिप्याची सुई कधी भरजरी 
कापडांत तर कधीं गोणपासंत्त ( बाटेल तें काम करायचें,) 

दुलालका दिवाला क्या, मस्जिद्म ताला क््या--दल्मलाचें दिवालें 
कब्नले बाजणार, मशझीदीलय कुछुप कसलें लागणार, 

दाईसे पेट नहीं छिपता--दाईजवछ पोट लपवितां येत नाहीं. 
दस्ग(लगाये रंसेटिया यार--लह्ानपणचा मित्रच उर्णे काठतो. 
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जाता दे, संडारीका पेट फूछे--दात देतो आमि खजिनदार दुःखी होतो. 
दादा कहनेसे बनिया भी शुड़ देता है--स्त॒ति केल्यानें काये सिद्ध दोतें. 
दादा ले और पोता बरते--फार टिकाऊ आहैि. 
दानकी बछियाके दांत नहीं देखे जाते--धर्माची गाईचे दांत तपासके 

जात नाहदीत. ( फुकट मिल्ठेल तें घ्यावें, ) 

दाना दुष्मन नादान दोस्तसे बेहतर--शह्दाणा झत्र मुख मिन्नांपेक्षां बरा- 
दालभातमें 'मूस >चद--दोन माणसांत उगीच तिसरा येतो तेव्हां म्ह० 
दिन ईद रात शब्बरात --मनुष्य नेहमी सुखांत असतो तेव्द्ां म्हृ० 
'दिनको सोबे रोज़ी खोबे--जो दिवसा निजतो त्याचा धंदा बुडंतो. 
दिननके फेरसे सुमेरू होत माठीको--काछठ फिरला की सुवर्ण मेरूडी 
'दियातले अधघेरा दिव्याखालीं अंधार. [ मातीचा बनतो. 
दिल छगा गधीसे तो परी क्या चीज है--प्रेम आंधर्ले असतें. 

दीपककी रविके उदय, बात न पूछे कोय--यर्योदय झाल्यावर दिव्याव्या 
कोण विचारतो. ( नगान्याची घाई तेथें टिसकी तुझे काई. ) 

दीवारके भी कान होते हैं--मितीला सुद्धां कान असतात 
दीबाल रहेगी तो लेव बहुतेरे चढ़ेंगे--मिंत उमी असली तर गिलावे 

इवे तेवढे चढतील 
डुधार गायकी लात भली--दुभत्या गायीची लाथ बरी. [शकला आहे. 
डुनियाका मुँह किसने बंद किया है--बोलणाराचें तोंड कोण बंद करूं 
डुनिया ठगिये मककरसे, रोटी खाइये शक्करसे--जगाला लबाडीनें फस- 

वावें आणि साखरेशीं माकरी खावी. [ नादीं आणि बाजंत््याला ताट. 
दुलहाकों पत्तल नहीं, बज्मनियेको थाल-नवरदेवाला पत्रावलमुद्धां 
दूधका जला छोंछ फ़रूंककर पीता हे--हुधानें तोंड भाजलें कीं मनुष्य 
दूरके ढोल खुहावने -- दुरून डोंगर साजरे [ ताकसुद्धां फुंकून पित्तो 
देना थोड़ा दिलाखा बडुत- देणें थोढें आश्वासन फार. ...[ पाह्मणार- 
देखनेमें ना, सो चलनेमें क््या--दिसायला बाईट त्याला चाखून कोण 
देशी कुतिया विछायती बोली--स्वदेशी कुत्री आणि विलायती भुंकर्णे. 
देहधघरेको दंड है--देहधारी प्राण्याला दुःख रोगादि असणारच 
दो घरका पाहुना भूखा रह जता है--दोन घरचा पाहुणा उपाशी रहतो 
दोनों दाथोंमें छड॒डू हैं--दोन्दी काजतें छाम आइे 
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वोस्तीमें छेन देन बेरका सूल -पैशाची देव घेव मैत्री तोडतो [वांकबितात- 
दौलतमंदकी पोरीपर सब सिजदा करते हैं-श्रीमंतापुर्दे स्व मान 
घनवतीको कौंटा लगा, दौड़े लोक हज़ार। निधन गिरी पद्दाड़से, कोई' 
न आया कार--श्रीमंतिणीला कांटा बोचला तर हज़ारों लोक धावले, गरीब 

डोंगराबरून पडली तर कोणी मदत केली नाहीं. [ ओछखे येते. 
घानका गाँव _पुआलले जाना जाता है--भातशेतीचें गांव पेंढीवरून' 
घीरज, घमे,मित्र अरू नारी, आपत्काल परखिये चारी“-बैय, धर्म, 

मित्र आणि ज्ली यांची परीक्षा संकट कार्ठींच होते. 
धूपमें बाल सफेद नहीं किये हैं--आम्दाला ही कांही अनुभव आहे. 
चोषिनपर बस न चछे, गधेयाके कान उमेठे--परटिणी पुढ्ठें कांदीं 

चालत नाहीं, गाढवाचे कान उपदतो, 
चोबीका कुत्ता, घरका न घाटका--नत्रिशंकु सारखी स्थिति- 
घोवीके घर पड़े चोर, वह न छुटा, छुटे और--धोब्यान्या घरीं चोरी 

झाली तर त्याचें कांद्ी जात नाहीं, दुसन््याचेच कपडे जातात, 
घोदी बसिके क्या करे दिगंबरोंके गाँव--नागव्यांब्या गांबांत बस्ती 

करून धोन्याचें चालणार नाहीं. [ तें पांढरें होत नाहीं. 
घोये ही सो बारके काजर होय न सेत--काजरछ किती जरी घुतलें तरी 
नेग बड़ा परमेश्वरसे--लब्ा मनुष्य ईश्वरापेक्षा मोठा असतो. 
नंगी कया नहायगी, क्या निचोड़ेमी--नागवी काय भिजबिणार आणि 

काय पिछणार ! 
न देनेके नो बहाने --्यावयाचें नसलें म्हणजे सतरा ढोंगे सुचतात, 
न इधरके रहें न उधरके--इकडचे नाहीं आणि तिकडचे नाहीं. 
नक्का रखानेमें तूतीकी आवाज़--नगाज्याची घाई तेथे टिमकी तुझे काई. 
न जीनेकी शादी न मरनेका ग़मर--जगण्याची खुशी नाहीं. मरण्याचें 

दुःख नाहीं. ( सोयर सुतक कांद्वीच नाहीं,) 
नटनी जब बॉसपर चढ़ी तो छूँघट क्या--एकदां क़ाम पत्करल्यावर 

राज कशायी १ [ कधीं तरी नष्ट होणारच 
नदी किनारे रूखड़ा, जब तब होय बिनाख--नदीच्या कांठचें झाड 
नदीमे रहकर मगरखे बेर---जव्ठांत राहुन मगराशीं बैर. 
न नो मन तेल दोगा; न राघा नस्वेगी --काम करायलें नसेछ तेव्हां बिल- 
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क्षण अटी घालतात., 
नया नो दिन, पुराना सो दिन--नव्या नऊ दिवस, जुन्या शभर दिवस» 
नये नये हकीम ओर नई नई बातें--नवे नवे अधिकारी आणि नब्यः 

नव्या गोश्टी, [ ( भांडणाचें मूठच नष्ट केलें पाहिजे, ) 

न रहेगा बॉस न बजेगी बांखुरोी-- वेदू नसला तर पावा वाजणार नाहीं« 
नाइकी बरातमें जने जने ठाकुर--न्दाव्याच्या बरातींत प्रत्येक जण ठाकुर. 
नाई नाई बार कितने ? जजमान अभी सामने आ जाएँगे--छवकरतच- 

समजणास्या गोष्टीबहल विचारतात तेब्हां म्हणतात- 

नाक कटी पर हट न हदी--नाक कापलें गेलें पण इट्ट गेला नाहीं. 
नाक काटके दुशालेखे पोंछना--कोणी एकाद्माचे नुकततान करून सहानु- 

भूति दाखबतो तेच्हां म्ह ० 

नाक दबानेसे मुंह ख़ुलता है-- नाक दाबलें कीं तोंड उघडतें. 
नाच न जाने ऑगन टेढा--नाचतां येईना आंगण वाकर्डे. 
नाचनेवालोंके पाँव थिरकते हैं-टद्योगी मत॒ष्य कधीं स्वस्थ बसायचा नाहीं. 
मानीके आंगे ननिहालकी बातें-आजीलाच आजोल्च्या गोष्टी सांगणें. 
नासोके टुकड़े खाबे, दादाका पाता कद्दलाबे--आजीच्या ( आईची 

आई ) घरी ठुकडे मोडतो आणि आजोबांचा ( वडीलांचे वडील ) नातू 
म्हणवतो, [ नातवानें ( मुलीचा मुूगा ) दानधर्म केला. 

नानी खसम करे, दोहता चट्टी भरे --आजीनें पुनर्विवाइ केला आणि 
नाम बड़े अरु दशेन खोटे--नांव मोठें दशन खोटें. 
नाम बढ़ावे दाम--नांव मोठें असलें म्हणजे किमत्त वाठते., 
नापे सो गज़ फाड़े न पक गज़--आश्वासनें देऊन कांहीं करीत नाहीं 
नाम लेघा न पानी देखा--कोणी जिवंत नाहीं. [ तेब्हं म्द० 
नामी चोर मारा जाय, नामी शांह कंमा खाय--प्रसिद्ध चोर मारत्य 

जातो आगशणि प्रसिद्ध व्यापारी खूप संपत्ति मिब्ठवितो- 
मार मुहं, घर संपति नासी, मूड मुंडाय भये संन्यासी--बायको मेली' 

व सर्व वैभव गेलें, मृदणून मुंडम करून संन््यासी झाले. 
नारियलमें पानी, नहीं जानते खट्टा कि मीठा--नारठांत पाणी, तें 

आंबट अहि कीं गोड सांगतां येत नादीं. ( संदेहात्पर भोष्ट असते 
तेब्दयं म्दणतात. ) - 
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निवेलके बल राम--गरिवांचा वाली परमेश्वर. [ पडावयाचाच. 
नीम हकीमस, खतरे जान--अर्धवट वेद्य असला उहणंजे जीव घोक्यांत 
लेकी और पूछ पूछ--एकाद्ाचें कल्याण करावयाचें आहे तर त्यांत काय 
जोकरी ताड़की छोंह है--नोकरीला स्थिरता नसते. .. [ विचाशबयाोें, 
नेकी कर, कुफँमें डाल--निष्काम कर्म करा. 
'नो आनते है छः नहीं --नऊ माहीत आहत सह नाहीं. 
नौ दिन चले अढाई कोल--नऊ दिवसांत अडीच कोस चालला. ( फार 

कमी काम केलें, ) 

जो'नगद न तेरह उधार--उधारपेक्षां रोख मिव्ठाटेलें चांगलें, 
नो से चूदे खायके, बिली चली हजको--करून करून भागली आणि 

देव पुजायला छागली, ( फार अपराध करून कोणी साथुत्व दाखबतों 
तेब्दां म्ह०् ) 

पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली ही सही--सब म्हणतात तेंच आपणे म्दृणावें- 
पंच जहाँ परमेश्वर --पांचामुर्खी परमेश्वर. 
पंचों ओर मसालचयी इनकी डलरी रीति, ओर दिखाये चांदनी 

आप अँघेरे बीच--पंच आणि मशालजी या दोषांची रीत उलटीच 
आहे, हे दुसन्याला उजेड देतात व स्वतः अंधारांत रह्मयतात, 

पंचोंका कहना सिरमाथे, मगर परनाला तो यहां रहेगा--पंचांचीं 
आजा शिरसामान्य पण मोरी तर आहे तेथेंच रहाणार. 

पछवों चले, खेती फले--पश्चिमेकडचा वारा बहातो तेय्हां शेती पिकते. 
'पछवा हवा ओखाबे जोई, धाघ कह्दे घुन कबहूँ न होई--धाघ रदृणतो 

पश्चिमेकडील वान्यांत जें धान्य वारवबिलें जातें त्यांत कीड ह्वोत नाहीं 
'पढ़े तो हैं पर गुने नहीं--पुस्तकीज्ञान आदे पण व्यवहारशान नाहीं, 
पढ़े फारखी बेचे तेल, यह देखों कुदरतका खेल -- काब दैवाची स्यला ! 

पड्ठा, विद्वान झाला पण तेल विकण्याचा घंदा करतो. 
पत्थरोंको जोंक नहीं छूगती--दगडाला जह्ू लागत नाहीं, 
पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आयारदि ते तर न घनेरे--लोकां 

सांग अह्मश्ञान, आपण कोरडछा पाषाण. 
चराघीन सपनेहु खुख नाहीं--परतंत्र माणताछा कर्धीच सुख मिल्कत नादीं, 
पराये सुंड छछमीनरायन--हलवाच्या घरावर तुलशीपत्र, 
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चहले आत्मा फिर परमात्मा--आधघधीं पोटोवा मग विठोबा. 
पहले लिख अटझ पीछे दे, कमती हो तो सुशझसे ले-- आधी लिही मग 

दे, कमी असले तर माह्याजवकून थे. ( व्यवस्थित लिहिण्वानें चुकः 
पहले भीतर तब देवता पितर--आध्धी पोटोबा मग विठोबा [शोत नाहीं.) 
पाँच पंच मिली कीजे काज, हारे जीते नाहीं लाज--पांच जणांनी 

मिद्धून केलेल्या कामांत यज्ञापयशाची लछाज नसते- 

पाँचे भाम पचीसे महुआ, तीस बरखसमें इमली कहुआ--पांच वर्षोत 
आंबा, पंचवीस वर्षात महुआ आणि तीस वर्षात चिच आणि कॉफीयें: 

पॉयों उँगलियों घीममें--लछाभच लाभ होणें, [ झाड फठतात:. 
पाँचों उँगलछियोँं समान नहीं होतीं--पंची बोटें सारखीं नसतात. 
पानी पीकर जात पूछना-पाणी प्याल्यावर जात विचारावयाची नाहीं.. 
पानी मथनेसे धी नहीं निकलछता--पाणी घुसद्धून तूप निघत नाहीं., 
पासका कुस्ता दूरका भाई--दूर देशी असलेल्या भावापेक्षां जबलचला कुत्रा 

बरा, कारण तो वेब्ठेबर उपयोगी पडतो. 
पिये रुघिर पय ना पिये, रूगी पयोचर जॉोंक--जद्ू स्तनाला लछावली 

तरी ती रक्तच शोषते, दूध पीत नाही, (नीच माणसें अवगुणचर ग्रहण 
करतात.) 

पीर, बवरची, भिद्तोी, स्वर-ब्राह्मणाचा उपयोग चार प्रकारांनीं होतो, 
१ भट, २ आचारी, रे भिस्ती, आणि ४ ओशझे चाइणारें गाठव. 

घूछे न आछे, में दुलहिनकी चाची--कोणी विचारीत नाहीं तरी अहो 
मी नवरीची चुलती आहें., [ सुद्धां जाऊन पॉचत्तो. 

पूछते पूछते दिली चले जाते हैं--विचारीत विचारीत मनुष्य दिल्लीला 
घूत आपनो सबको प्यारों- आपका मुलगा सर्वोनाच प्रिय असतो. 
पेट जो चाहे सो करावे -पोटासाढ़ों माणूस वाटेल तें करतो. 
पैसा कहीं पेड़पर नहीं फलता--पैसे कष्ट केल्याशिवाय मिद्ठत नाहीं- 
पेट पालना कुत्ता भी जानता है -पोट कुन्रासुद्धां मरतो, 
प्यासा कुपँके पाल जाता है, कुआं प्यासेके पास नहीं जाता--तहा- 

नेला मनुष्य विहिरीजवछ जातो, विहिर तद्ानेलेल्याजवकछ जात नाहीं. 
अज्जुता पाइ काहि मद नाइ्टी--सत्तेचा मद कोणाला येत नाहीं ! 
अममें नेम कहॉ--प्रेमांत नेम कुठछा ! [ जबब्ठ माही छोटा की थाली, 
फटकचेद गिरधारी, जिनके पास न छोटा थारी--फटकचेद गिरीधारी,, 
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फटा मन ओर फटा दूध फिर नहीं मिलते--अंतरलेरें मन आणि 
नासलेलें दूध पुन्द्ां जुछुत नाद्वीत. 

कऋतह-ओऔर शिकस्त .ख़ुदाके दाथ हैं--हार,जीत परमेश्वराधीन- 
फरकी डाल नीचेको झुकती है--सजन कधीं घमेंड करीत नाहीं, 
फलेगा सो झड़ेगा -"चढेल तो पडेल; पिकेल तें पडेल, 
फाछुदा खाते दात हूटे तो बलासे--छ॒ट्णान्या संकयासाठीं कुरकुर 

करून काय उपयोग, [ असें सांगणें. 
फिसल पड़ेकी दर गेगा--एकादें काम बिघडलें कीं तें मुद्दाम तसेंच केले 

'फूल टडनीहीमें अच्छा लगता है--फूल फांदीवरच शोभतें, 
फूछ नहीं पँखड़ी ही सही--फार नाहीं तर थोडेंसुद्रां चालेल, 
बंद्रके हाथ आइना--माकंडाच्या हातीं आरसा. 

बंदर कया जाने अदरकका स्वाद-माकडाला आल्याची चव कबव्ठत नाहीं. 

बंदा जोड़े पली पली, अरू राम लुढ़ाये कुष्पा--मनुष्य पत्ठी पव्ठी जम- 
वितो आणि देव बुधला सांडतो, [ खाणार म्हृणतो चव नाहीं. 

शअकरीकी जान गईं, खानेचालेको मज़ा न आया--शेव्ठीचा जीव गेला 
बकरीनें दूध दिया पर सेंगनी डालूकर--मन दुखवून उपकार करायचे, 
बकरेकी मो कबतक खैर मनाये गी-बकत्याची आई त्याछा कुठवर जपणार., 
बगलमें छुरी मैँहमें राम--तोंडानें मित्रत्वान्या गोष्टी बोढन मनांत 

बैर धरणें, [ तेंच चांगलें समजावं, 
बजा कहे जिसे आलूम, उसे बजा समझो--जग ज्याला चांगलें म्दृणतें 
बड़ी फज़र चूल्हेपर नज़र--सकाछ झाली आणि खाण्याची चिंता. 
बड़े आदमीने दाल खाई तो कहा सादा मिज़ाज हे, गरीबने खाई तो 
'कहा कंगाल दै--मोठ्या माणसानें वरण खाछँ तर तो त्याचा साधेपणा आहि, 

गरीबानें खाल्ले तर तो मिखारडा आहे. 
बड़े चोरका हिस्सा नहीं--मोत्या चोराला वाटणी छागत नाहीं. त्याच्याच 

हातीं सर्व माल असतो. तो वाटेल तितका घेतो« 

बड़ेके कद्देका और आवलेके खायेका स्वाद पीछेले आता है--वडि- 
छांचें सांगणें आणि आवक्याचें खाणें यांचा फायदा मागाहुन कलतो. 

बड़े बरतनकी खुरचन भी बहुत है--मोज्या मांड्याची खरबड पण पुष्कव्ठ 
निघते. ( भ्रीमेत गरीब झाला असतांना म्ह॒०) 
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बड़े बोरूका खिर नीचा--गर्वाचें घर खालीं. [छोव्यांची कामगिरी अधिक - 
बड़े मियां तो बड़े मियाँ छोटे मियां खुभान अल्ाह--मोख्यापेक्षां 
अड़ोंके कान होते हैं ऑल नहीं--मोठथा माणसांना कान असतात ढोके 

नखताव. (ते दुस्ुय्याचें म्हणणें ऐंकतात ). 
'बद अच्छा बदनाम थुरा--वाईंटपणा बरा पण खोटा कंकेक वाईट. 
बन गयेके ल लजी, बिगड़ ग्येके चूतिया--काम झालें तर छोक स्तुति 

करतात, बिघडलें तर शिव्या देतात- 

अनिक पुत्र जाने कहा, गढ़ लेवेकी बात--ज्याचें काम त्यालाच साधते. 
चनियेकी सलाम बेगरज़ नहीं होती--मतल्बाशिवाय वाणी कोणत्याददी 

कामांत द्वाठ घालीत नाहीं. [ बावन होतात. 
चरखे सावन तो हों पाँचके बावन--श्राव्णांत पाऊस पडला तर पांचाचे 
अरू सर बास नरक कर ताता, दुः संग जतनि देहि लिधाता-- 

नर्कवास चालेल पण है देवा, दुश्टाची संगत देऊं नको. 

चहता पानी निर्मला, बंधालो गंदा होय; साधु तो रखता भला, दाग 
न लागे कोय--वाहतें पाणी जसें निर्मेव्ठ असतें तसा साधु नेहमी फिरता 
असावा म्दणजे त्याला डाग लागत नाहीं, 

चहुते जोगिन मठ उजाड़--पुष्कछ योगी एका मठांत जमले कीं ते मठ 
उजाड़ करून जातात, [ माहीत. 

बॉझ कया जाने प्रसवकी पीड़ा--वांझेला बरारंतिणीन्या वेणा काय 
बौदीमें हाथ तू डाल, मेत्र भें पढूँ--सापाच्या बित्ठांत हात तूं घाल मी. मंत्र 

महणतो, ( दुसज्याला संकटाचें काम आणि आपसल्यालछा आरामाचे.) 
बाह महेकी लाज--ज्याला आश्रय दिला व्याचें रक्षण शेबटपर्यत करावें. 
बातोंसि काम नहीं चलता--गप्पा मारून पोट भरत नाहीं. 
जाप न मारी पीड़री, बेटा तीरंदाज़--बापानें की चिमणी मारली नाई 

मुल्या म्दृणे मी घनुधोरी अहि. 

बाप भला न भेया, सबसे भला रुपैया--जगांत बाप, माऊ कोणी चांगलें 
नाहीं, सर्वोत उत्तम रुपया आदि. [ येतेच, 

बार बार चोरकी एक बार साहकी--कर्घी ना कर्धी चलाखी उघडकीस 
बारद बरस दिल्ली रहे भाड़ही झोंका--गंरेत राहुन कोरडेच., 
थारह गाँवका चोघरी, अस्सी गाँवका राव, अपने काम न आय तो 
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देखी तेसीमें जाब--फार भ्रीमंत असून जो आपल्या उपयोगी पडतत 
नाड़ी तो काय उपयोगाचा, 

खायन तोले पथ रसी--इंभर टके बरोबर, [ नको... 
बासी बचे न कुत्ता खाय--शिव्ठे रहायछा नको आणि कुत्यानें खाया 
बाहर टेढ़ो फिरत है, बॉबी खुधों सॉप--स्वतःच्या धरांत चोरसुद्धा 

साथ असतो. 
बाहे असाढ़ न एक बार, अब क्यों बाहे बारंबार---आपषाढांत एकदांसुद्धां 

नांगरली नाहीं आतां वारंवार नांगरून काय होणार- 

बिध गया सो मोती, रह गया सो सीप--बिंप्ें तें मोती, राहिला तो 
शिंपछा, ( कार्मांत छागलेलें उपयोगी, राहिलेछें निरषयोगी, ) 

बिछछूका काटा रोबे, सौपका काटा सोवे--विंचू चाबलेला रढतो, साप 
चावलेला मरतो. ( मोठी मार फार बाईट, ) [ काम करणें. 

बिच्छूका मंतर न जाने सापके बिलमें हाथ--योग्यता नसतांना एकार्दे 
बिना आई कोई मरता नहीं --मरणा वांचून कोणी मरत नाहीं, 
बिन माँगे मोती मिले, माँगे सिले न सीख--न मागतां मोर्ती मिव्ठते, 

मागून भीकसुद्धां मिछठत नाहीं, [ पाजीत नाहीं. 

बिना रोये माँ भी छृध नहीं पिलाती--रडल्याबांचून आईसुडां दूध 
बिल्लीके भागों छींका हूटा-अशिंक्याचें तुटर्लें बोक्याचें साधलें. ( अनायासे 

काम दूोतें तेब्हां म्हणतात- ) 
बिल्ली खायगी नहीं तो लछुढकायणी -- दुष्ट मनुष्य उगीच जञास देतो. 
विस्मिल्ला ही गलत--आरंभीच चुकलें, [ आतां थ्रुढचा विचार करा. 
बीती ताहि बिसार दे, आगेकी खुधि छेय--झालें गेलें गंगेला मिव्ठालें,, 
बीमारकी रात पहाड़ बराबर--आजान्याला रात्र डोंगरासारखी बाठते, 
बूँदसे गहे सो हौजसे नहीं आती--एका थेंबानें जी प्रतिष्ठा गेली ते 

होदानें मरून निघणार नाहों. 
बेई मानीका मेँह काछा--अप्रामाणिकता वाईट आहैे.[लिद्दान कामसुद्धां बरें.» 
चैठेश बेगार भली--बेकारीपेक्षां त्रिगारी बरी, ( कांहीं काम नसतांना 
बैलका बैल गया, नौ हाथ पगहा भी गया--हेंह्दी गेलें आणि तेंदी गेलें.. 
बोये पेड बबूलके, आम कहोंते खाय--जसें केलें तसें फंठ पाबलें, 
ब्याह नहीं किया तो क्या, बरात तो गये हैं-- ल्ूम नादीं केले पण 
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मांडबाखालून गेलों आशद्दोत 
ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, तीनोंका मैंड काछा, तीनोंको देश निकाछा-- 

ब्राक्षण, जमीनदार, आणि व्यापारी यांचें काले होवो, यांना इदपार 
भई गति सॉप छछूदर केरी--इकडे आड तिकडे विद्दीर, [ केलें पादिजे 
भरी जबानी माँझा ढीला--तरुण अवर्स्थेतव अशक्त होणें. [ सोडणें. ) 
भरी थालीमें लात मारना--भरलें ताट लाथाड्ण. ( चालू कमाईचें काम 
भरे पेट शक्कर खारी--भरल्या पोटावर साखर ही खारट लागते. 
भागते भूतकी रूंगोटी ही सही--चोराची लंगोटी मिव्ठाली तर तीहि बरी. 
भानु उदय दीपक कहि कामा--सूर्य उगवल्यावर दिव्याचा काय उपयोग १" 
भादोंके मेहसे दोनों साखकी जड़ बेंधती है-भाद्रपदाच्या पावसानें दोन््हीं। 

पिकांचीं मुठें पक्की दोतात, ( वेब्ठेवर केलेलें काम लामदायक होतें. ) 
भादोंमें जो बरवा होय, काल पछोकर जाकर रोय---भाद्रपदांत पाऊसछ 

पडल्न कीं, दुष्काव्ठ पसरतो आणि रडतो, 
भा विधिना प्रतिकूल जबै, तब ऊंट चढ़े पर कूकर काटे--दैव फिरलें 

म्हणजे उंदावर बसलेल्यालासुद्धां कुजें चावतें. ( नशीब वांकडें झालेंः 
म्हणजे हलकटसुद्धां छछतो. ) 

भीखके टुकड़े बकरमें डकार- दुसत्याच्या जोराबवर शेखी मिरविणें, 
भूख लगी तो घरकी घुझी-- भूक लागली कीं घर आठवतें, 
भूखमें गूलर ही पकवान - भूकेंत बेचव खाणेंसुद्धां मिठाई बाठतें 
भूखे भजन न होय गुपाला---उपाशों पोदों भजन द्वोत नाइीं. 
भूल गये रागरंग, भूल गये छकडी, तीन चीज़ें याद रहीं, नोन, तेल, 

लकड़ी- संसारांत पडलें कीं, नाचरंग, सहली सर्व विसरून जातात 
फक्त मीठ, तेल आणि सर्पणाक्नीच आठवण रहाते 

मेड पे ऊन किसने छोड़ी--मेंढीच्या अंगाबरची छॉंकर कोण सोडील.. 
( मुख श्रीमंताका सर्वच छब्राडतात, ) 

मैंसके आगे बीन बजे, मैंस बैठी पशुराय--+दृशीपुढें वीणा वाजबिलीी 
तरी ती झांतप्णं रवेथ करीत असते. ( गाढवाघुदें वाचलछी गीता, 
।लचा गॉघव्ठ बरा दोता ) मृरचौला उपदेश लनिदपयोगी 

. ओरका मुगी बोला, पंछीने सुँद खोला-पहाटेला कोंबडा आरवला कीं 
; पक्षी बोरूं लागतात 
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- भोंकते कुसेको रोटीका ठुकड़ा--भुकणाय्या कुत्याल्या तोंडावर .भाकरीचा 
तुकडा टाकला कीं तो गप्प बसतो. ( स्वार्थोौसाढी विरोध करणाराला 

कांदी देऊकन आपलें काम साधावें. ) 

'और न छोंडे केतकी तीखे कंटक जान--केवज्याचे कांटे तीश्ण असले तरी 
श्लुगा तेथून जात नाहीं (प्रेमी संकट सोसूतसुद्धां प्रियकराला सोडत नाईीं,) 

. मैंगनीके बैलके दाँत नहीं देखते - फुकट मिव्ठालेली वस्तु परीक्षा केल्या- 
शिवाय ध्यावी. [ मोख्यावर लद्दान आक्रमण करतो तेब्हां म्ह० ) 

मच्छड़को हमलो भयो, हाथी ऊपर आज-दत्तीवर डांसाचा इल्ला 
, मछलीके बच्चोंको तेरना कौन सिखावे-- माशाच्या पोरानां पोद्ययछा 

कोण शिकवितें. [ जातिस्वभाव जात नाहीं. ) 
- मजनूको लेलाका कुत्ता भी प्यारा-मजनूला छेलाचें कुनेंसुद्धां आवडतें- 

( प्रियकराची प्रत्येक बस्तू आबडते.) 
“मनके लड्डओंसे भूख नहीं मिटती--मनचे मोदक खाऊन भूक जात 

नाहीं ( नुसत्या कब्पनेनें कार्यसिद्ध दोत नाहीं. ) 
भन चंगा तो कठोतीमें गेगा-ज्याचें हृदय शुद्ध असतें त्याज्या घरीच 
मनचलेका सोदा है--लहर छागली कीं विकत घेतले..[ गंगा आहि. 
मन भावे मूँड हिलाघे--नको नको नि पायलीचें चाखों. 
मज़ बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दघाकी--औषध चबेतलें तों तों रोग बाढतच 

चालला, ( प्रयत्न करूनहि काम द्वोत नाहीं तेब्द्दां म्हणतात, ) 

-मरता क्या न करता- मरायला तयार झालेला मनुष्य वाटेल तें करायला 
भीत नाहीं. [ काठ सोकावतो. 

'मरनेका नहीं, यमके पहुँचने का डर है --म्द्यातारी मेल्याचें दुःख नादीं पण 
मरे तो शहीद, मरे तो गाजी--मेला तर हुतात्मा, जिंकला तर घर्मवीर. 
'मल्यगिरीकी भीलनी, चंदन देत जराय--मल्य पर्बतावरील मिल्लीण 

चंदन चुलींत जाठते. ( सइज मिल्णान्या बस्तृूची किंमत होत नाहीं. 
मोँके पेटले कोई सीखके नहीं निकलूता--आईव्या पोटांतून कोणी 

शिकून येत नाहीं- ( पत्येकाला काम शझिकावें लागतें. ) 
“माँगे दरड दे बहेड़ा--इरडा माणितला तर बेहडा दिला, 
“मानका पान अपमानकऋा लड्डू --मानाचें प्रान चांगलें, अपमानाचा लाडू 

सुद्धां नको. [ मदशून रहाणार« 
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मान म सान में लेरा सेहमान--माना अगर माने नका, मी तुमचा पाहुणा. 
मानों तो देव नहीं तो पत्थर--मानला तर देव नाहीं तर घोंढा. 
मआयाको माया मिले कर कर रंचे हाथ--पैशाकडे पैसा जातो. 
माया तेरे तीन नाम, परशा, परर्् , परसराम--जगांत ज्यान्याजवत्ठ 

पैसा नाहीं त्याला लोक परज्ञा म्हणतील, मध्यम स्थितींतील माणसाला 
परसू म्दणतील व श्रीमंताला परशराम म्हणतील. 

मारके आगे भूत भागे--माराला मिऊन भुत्ें सुद्धां पछतात. 
मारतोंके पीछे और भागतोंके आगे--मारणाराच्या मार्गे आणि पतर- 

णाराच्या पुढ़ें, [ वापरल्ा जातो, 

माले मुफ्त दिले बेरहम--माल फुक्ांत मिव्ठाछा म्दरणजे वाटेल तसा 
मियॉकी जूती मियॉके सिर--ज्याच्या तंगड्या त्याच्याच गल्यांत, 
मियां बीबी राज़ी तो क्या करेगा क्ाज़ी-वधू वर राजी असल्यावर 

भटजी काथ करणार. 

मिस्सॉसे पेट भरत है किस्सोंसे नहीं--अन्नानें पोट मरतें गोष्टीनें नाहीं. 
सुँहकी सीठी हाथकी झूदढी--खोटी आशा देणारी- 

मीठा मीठा गफ्प, कड़चा कड़धा थू--( खायछा मी, लढायला ठुम्ही ) 
फायदेशीर असेल तें आपलें हानिकारक असेल तें दुसन््यांचें 

मग्रूरका सिर नीखा--गर्वाचे घर खालीं. [ धर्मात्मा सुद्धां स्वीकारतो. 

म॒फ्तकी शराब काज़ीको भी हलाल है--फुकट मिव्ठालेली त्याज्य वस्तु 
मुँहमाँगी तो मौत भी नहीं मिलती--इच्छानुसार मरण सुद्धां मिठत नाहीं. 
मुर्गीकों तकलेका घाव भी बहुत है--गरिवाचें थोडें जरी नुकसान झाले 

तरी तें त्याला पुष्कव्ठ आहि. [ योग्यता असते तेब्द्दां मद, 
मुल्लॉँकी दौड़ मसजिद तक--सरब्याची धाद कुंपणापर्येत, ( सीमित 
स्ग, बांदरा, तीतर, मोर, थे चारों खेतीके चोर--हरीण, माकड, 

तित्तर आणि मोर हे शेतीचा नाश करणारे आहेत- ई 
मेंढकीको भी जुकाम हुआ--क्षुद्र मनुष्य मोठेएणाचा आव आणून वार्यू 
मोम नहीं कि पिघक जाय--कठोर हृदयी आहे, [ छागतो तेव्हां म्हण. 
मेरी ही बिली, मुझीसे स्योंच--माशीच मांजरी आणि मल्णच गुरकाबते. 
मोमकी नाक है, जित्रर चाहे घुमाओ--मेणाचें नाक आहे बाटेल सिकडे 

वत्ववा, ( सरल माणसाकड्टन बाटेल तें काम करून घे्ता येतें. 3 
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मोक्का छूँसा तकूबारले बढ़कर--वेव्ेवर ( नेम धरून ) मारलेल्ा ग़ुद्दा 
तलवारीज्या बारापेक्षां जास्त काम करतो 

मौत और आइहक क्या पता किस वक्त आ जायें--मरण आगि गिजद्ढा- 
इक कधीं येतील त्याचा नेम नसतो. 

मौतकी दारू नहीं--मरणावर ओऔषध नाहीं. 
स्थाऊँकी ठारको कौन पकड़े--मांजराच्या गह्व्यांत घंटिका कोण बांधणार. 
यह मुँह और मखूरकी दाल--मसूराची डाछ मागणान्याचें तोंड तर पाह्म. 

( योग्यतेपेक्षां जास्त मागतो तेव्हां म्हण०) 
यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नहीं । जो तज्जनी देखत मरि जाहीं--कितीः 

डोब्ठे वटारले तरी मी कांदहीं त्यांत मावणार नाइी. ( कोणी भीति दाख- 
वतो तेव्हां म्हण. ) [ चालणार नाहीं, 

यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी--माश्यापुर्दे तुमची लछुब्वगिरी 
यहाँ अच्छों अच्छोंके पर जलते हैं--फार शक्तिशाली आदि. 
या हँखा मोती चुगे या रूंघनकर ज्ञाय-:प्रतिष्ठित मनुष्य दुःखांत सुद्धा' 

वाईट काम करीत नाहीं. 
यहाँके बाबा आदम ही निराले दैँ--येयील सर्व विचित्र आहे, 
या बेहमानी तेरा ही मआासरा--मनुष्य फार बेईमान असतो तेव्दां म्हणतात . 
रखपत रस्ताफएत--तूं दुसन््याची पत ठेव दुसरे तुझी ठेवतील, 
रघुकुल रीति यही चली आईं, प्राण जाय पर घचन न जाईं--रघु- 

कुलाची ही रीत आदि कीं प्राण गेला तरी बचन मोडलें जात नाहीं. 
रवि नहिं छखियत बारि मसाल--सूर्य पहायछा मशालीची गरज नसते. 
रविट्वंकी इक दिवसमें तीन अवस्था होय--स्थिति बदलत राहते 
रस्सी जल गई पेंठडन न गई--संम जब्ठलें पण पीछ गेला नाहीं 

( अमिमानी नाश पावस्यावर सुद्धां घमेंड सोडीत नाहीं तेव्द्यां म्दणतात. ) 
राजहंस बिनको करे, छीर नीरको दोय--राजहंसाशिवाय दूध व पाणी 

वेगढछे कोण करणार, 
राजा, योगी किसके मीत--राजा व योगी कोणाचेच मित्र नसतात. 
रात थोड़ी ओर स्वांग बहुत--वेलठ थोडा आणि काम 'जास्त आहे, 
रामनाम जपना, पराया भार अपना--रामनाम जपायचें व वुसय्याचाः 

माल लुबाडायना-« 
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रुख ना 'बिरिछ तहाँ रेंड परघधान--निरस्ते पादपे देशे ऐरंडोपि टरुमायते- 
रुपया पारखे बारंबार, आदमी परखे एकबार -- रुपयाची पारख बारंबार 

केली जाते माणसाची एकदांच होते. [ मांडणाचें मूल थट्टा. 
रोगका घर खांसी, झगड़ेका घर हॉसी--रोगायें मूछ खोकलछा आणि 
रोज़ कुआ खोदना, रोज़ पानी पीना--रोज विहीर खणायची आणि रोज 

पाणी प्यायचें, [ आस्यावर त्यांना सोडू नये. 
रोज़गार और दुश्मन बारबार नहीं मिलले--रोजगार व वैरी हातांत 
रोज़ा छुड़ाने गये तो नमाज़ गले पड़ी--उपासांतून सुटका करून 

ध्यावयास गेलें तर उपाधाबरोबर नमाज़ही गब्व्यांत पडली, [तसा आहैे. 
रोते क्यों हो? बोले शक्ल ही ऐसी है--रडतां कां ! म्हणे चेहरराच 
रोता जाय, मरेकी खबर' रार्ये---रडत जातो मेल्याची बातमी आणतो. 
रूंबा टीका, मधुरी बानी, दगाबाज़की यही निशानी--छवणें छूवणें 

हत्दू बोलूणें दीं दगाब्राजीचीं लक्षणें. 

रूइड़ीके बल बंदरी नाचे--भीतिशिवाय काम होत नाहींत. 
रूकीरके फकीर हें---अंध विश्वासी आहित. 
रूगी बुरी होती है-प्रेमांत कांहीं सुचत नाहीं. [ बून ध्यावयाचें, 
रूह लगा शहीदोंमें मिलना--अंगाल्य रक्त लाबून घेऊन ह॒तात्मा म्हण- 
राख तदबीर एक तरफ, और तकदीर एक तरफ--भाग्य सर्वोपेक्षां 

प्रजरू आह, 

छाचासीमें विचार नहीं--छाचार मनुष्य न्याय अन्याय पहात नाहीं. 
लातोंके भूत बातोंसे नहीं मानते--नीच मनुष्य लाथ खाल्याशिवाय 

सरव्ठ मार्गावर येत नाहीं. [ करतोच. 
लाल गुदड़ीमें नहीं छिपते--चांगला मनुष्य विपत्तीतसुद्धां गुण प्रगट 
'लिखत सुधाकर, लिखगा राहु--करायछा गेला गणपति नि झाल्य मारुति. 
लिख लोढ़ा, पढ़ पत्थर--लिही छोखेंड, बाच दगड. अक्षरशज्रु. 
लिखे मूसा पढ़े खुदा--मूसा लिहितो, खुदा वाचतो. ( वाइट अक्षर लिह- 
लूटमें चरखा नफा--ऊुकट मिकालेला रह्ाटसुद्धां बरा. [णारासाठीं मदद, ) 
लेना एक न देना दो--घेणें नास्ति देणें नास्ति. | 
लछोकका डर न परलोकका डर- न लोकांना मीतो न परलेकाला भोतो. 
लॉंडी बनकर कमाना, बीबी बनकर खाना--फार कष्ट करून मिव्ठवायचे 

आपणि आरामानें खायचे, 
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वकीलोंके दाथ पराई जेबमें--वकीलांचे हात दुसय्याज्या खिशांत, 
बकत पड़ेपर जानिए को बैरी को सी त-- प्संगानें माणसाची परीक्षा होते- 

वक्तपर सब कुछ करना पड़ता है--वेठ आली तर वाईटांत बादैट काम- 
सुद्धां करावें छागतें. [ ( फार कृपण मनुष्य )- 

बह गुड़ नहीं जो चींटे खाएँ--४ंगढे चिकटायछा हा कांदीं गुछ नाहीं. 

वह भी ऐसे गये जेसे गधेके सिरसे सींग--कायमचे गेले. 

बहमकी दवा लुकमानके पास भी नहीं हे---अश्विनी कुमाराजवल्ठसुद्धां 
संशयाला औषध नाहीं, 

वही फ़ूल जो महेश चढ़े--शकरावर चढतें तेंच खरें फूल, [खुलींत घाला, 
वा खॉनेको जारिये जासों टूटे कान--ज्या सोन्यानें कान तुटतो, तें सोनें 
वाद्द पीर औलिया, पकाई थी खीर तो हो गया दलिया--काय करतां 

काय झालें, वाहवारे देव | खीर शिजविली तर सांजा झाल्ग, 
बिधि कर लिखा, को मेटनहारा--विधीनें लिहिलें तें पुसणार कोण. 
विपद चररावर खुख नहीं, जो थोड़े दिन दोय--जर थोडेंच दिवसाचे 

असलें तर संकटासारखें सुख नाहीं, 
विष निकस्यो अति मथनसे रत्नाकरहूँ मारहि--फार घासाधीस केली 

की तेथें कांहींतरी वाईट होणारच, 

विष खोनेके वर्तेनमें रखनेसे अस्त नहीं होता--विष सोन््याच्या 
भांड्यांत ठेवलें तरी तें अमृत होत नाहीं- 

शक्कर खोरेको शक्करही मिलती है---नशीत्रवानाछा देव देतो, 
शक्कर खोरेको शक्कर मुजाको टक़कर--जो ज्याज्या योग्य असतो ते 

त्याला मिलें, 

शत्तरंज नहीं सदरंज है--बुद्धिव्ठ डोंकें फिरविणारा खेल आहैे. 
शर्मकी बह नित भूर्तीं मरे -- खाण्याछा लाजते ती नेहमी उपाशी मरते. 
दहद लगाकर चाटो--निरुपयोगी आहे 
शिकारके वक्त कुतिया दृगासी-कामाच्या वेल्ीं बहाणें करणें. 
शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हँ--चांगली व्यवस्था आहि.- 
शैतानकी ऑत--मारुतीचे श्षैपूट ( लांबच हांब वस्तु. ) 
शैतानके कान काटे--सैतानावर मात केली, 
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शौकीन बुढ़िय', चटाईका लहेँगा--फेंशनच्या नांवाबर विक्षिसपणा, 
( बुड़॒ढी घोड़ी नि लाल लगाम ) [ तांडे... 

सईसोंका काल सुशियोंकी बहुतायत--मोतद्वारांची तूट आणि कारकूनांची 
सकल तीथे कर आई तुमड़िया, तौ भी ग गयी तिताई- कह्ट भोपव्ठा 

सर्व तीथस्थानी जाऊन आला पण त्याचा कड्डपणा कांहीं गेला नाहीं. 
( कह्ढू कारलें, तुपांत तब्ठलें, साखरेंत घोव्ठलें तरी कट्ठ तें कड़ू. ) 

सखीसे घूम भरा जो देता तुरत जवाब--दान देथ्याचे बायदे करणास्या- 
पेक्षां ताबडतोब नाहीं म्दृणून धांगणारा चिक्कू माणूस बरा- 

सच्चा जाय, रोता आय, झूठा जाय, हँसता आय--खरा जातो, रढत 
येतो; ख्बोटा जातो, इंसत येतो. [ तोंड काठ... 

सच्चेका बो लवाला, झठेका मुंह काला --खत्याचा जयजयकार, खोस्धाने ' 
सक्तर चूहे खायके बिल्ली चली दज़को--करून करून मागली नि 

देवपुजेला लागली. [ असले कीं, नेहर्मीच दिवाव्डी आह. 
सदा दिवाली खंत घर जो गुड़ गेहूँ होय--घरांत गुल आणि गहू 
सदर नाव काशगज़की चलती नहीं--फसवा फसवीचें काम फार दिवस 

चालत नाहीं. [ जिथल्यातियेंच राहील, 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब छाद चलेगा बनजारा--मेल्याबर सर्व 
सब दिन होत न एक समान--सर्व दिवस सारखे नसतात, 
सब धान बाईस पसेरी--सब धोडे बारा टक्के. 
सब रामायण पढ़ गये सीता काकी जोरू--सर्व रामायण वाचलें तरीः 

विचारतात सीता कोणाची बायको होती. 

सबका फल मीठा --संतोष॑ परमम्सुखम्.[बगव्ठा ससाण्यावर झडप घालतो.. 
समय पड़ेकी बात, बाज पर झपटे बशुला--वेव्ठेचा प्रभाव आहि कीं, 
समय पाय तरुवर फले, केतक सींचो नीर--कितीही पाणी घाला पण' 

ऋतु आ्यावांचून झाडाला फव्ठ येणार नाहीं. 
समरथको नहिं दोष गुसाई, रवि पाषक जलनिधिको नाई--मह्ाराज 

सूये, अभि आणि समुद्राप्रमाणें थोशंना दोष लागत नाहीं, 

ससुराल खुखकी सार, जो रहे दिन दो चार--सासुरवा्डीत जर दोनः 
चार दिवस राहिलें तर फार सुख मिल्तें, 

सस्ता रोये बार बार, मरँगा रोबे एक बार--स्वस्त चेणाराल्ा केब्ठोकेस्टी: 
खच कराबा लागतो महाग घेणाराल्म की तरी खच करावा लागतो. 
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सहज पके सो मीठा होप--नैसर्भिकरित्या पिकतें तें मोड होतें: ह 
साँचकी आय नहीं--सत्याला मरण नाहीं, [ आणि कष्ट तर पडूँ मयेत. 
सांप भी मर जाय और छाठी भी न उुटे--काम तर झालें पाहिजे 
सांधर जाय अछोन। खाय--मिठासराला जातो व अछुणी जेबतो. [आओझें. 
'सात पॉचकी छाठी, एक जनेका बोझा--सात पांचांच्या लाव्या एकाचें 
खाने खदा सनेहमें जीस न चिकनी होय--कितीडी प्रेमानें बागलें तरी 

कृतश्तेचा शब्द तोंडांतून निधेल तर शपत 

'खारी देगभ॑ पक ही चाल टटोला जाता है--शितावरून भाताची परीक्षा. 
'सावनके अधेको इराही हरा दीखता-सुखी माणसाला सर्वच सुखी वाटतात- 
'खावन हरे न भारों सूखे - सर्वकाव्ठ समान. 
पंसहके घंशमभें उपजा स्यार--वोन््याचें घरी अयोग्य जन्मतो तेव्हां म्हण, 
सिर मुँडातेही ओले पड़े--कार्य आरंभतांच नुकसान झा्लें, [ मिव्ठतील्, 

र सलामत तो पगड़ी प्चास--डोकें शाबूत राहिलें तर पगड्या पन्नास 
सीधी उँगलीसे घी नहीं निकछता--सरव्ठ बोटनें तूप निबत नाहीं, 
खखिघ बचा जो रूंघना, तो भी घास न खाय--सिंहाच। छावा उपाशी 

असला तरी गवत खाणार नाहीं, [ आठवचतो, 
खुखमें निद्रा दुखमें राम--सुखाच्यावेत्तीं झोंप आणि दुःखाच्यावेद्मीं राम 
ऋुनिये सबकी, करिये मनकी --ऐकावें जनाचें करावें मनाचें, 
झूहेसे भगेंदर हो गया--कास्याचा नायटा झाला. . [ मदत मिल्ाली, ) 
सले घानों पानी पड़ा--सुकत असलेल्या धान्यांत पाऊस पडल्श ( वेब्देवर 
सूत न कपास, कोरियोंमें (जुढाहोंमें) छद्ठम् छूट्ठा--बाजारांत ठुरी 

आणि भट मटणीला मारी. 

'सघेका मुंह कुत्ता चाटे--अति सजनाचें तोंड कुचासुद्धां चाटतो- 
'सूप बोले तो बोले, चले, चलनी क्या बोले जिसमें: बहक्तर छेदू-- 
सुपाला कांहीं तरी बोलतां येईल पण चाठण काय बोलणार ! तिला बह्ात्तर तोंडें., 

( स्वयं वाईट काम करणारा दुसन्याल्य काय सांगणार, ) [ नाहीं. ) 
'खशज घूल डालनेसे नहीं छिपता--सझुर्यावर धृव्ठ फेकली तरी लो लपत्त 

( चांगल्या माणसाछा कोणी वाईट म्हटले म्दणून तो वाईंट होत नाहीं. 
सूरदास खल-कारी कामरी चढे न दृज्ो रंग--सूरदास म्दणतात. दुष्ट 

आणि काढछे कांबढ् त्यांना दुसरा रंग चढणार नाहीँ. - 
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चसेयाँ भये कोतबाल, अब डर काहेका--धरचेंच कोतबाल झाले आता 
भीति कोणाची.. 

सूधघेका मुंद कुत्ता चाटे--सरव्ठ माणसाला लोक छुबाडतात- 
'सूलीपर भी नींद आती है--वाटेल त्या ठिकाणीं झोंप येते. [ बतो. 
सोधे सो खोबे जांगे सो पावे--झोंपणारा घाल्वतो आणि जागणारा मित्ठ- 
सोना जाने कसे, मानस जाने बसे--कसोठी लाबून सोनें पारखतां येतें. 

साणूस सहसानें पारखतां येतो- ! रहात नाहीं. 
सोना घूलमें भी चमकता द्वे--वाईट स्थितींत सुद्धां गुणबानाचे गुण लपून 
सोनेमें सुगंध--दुधांत साखर.. 

- खोदा अच्छा छाभका ओर राजा अच्छा दाबका--लाभ होईल तो सौदा 
व करडा राजा चांगला., [ घाव बरोबर- 

सो सुनारकी एक लोदारकी--सोनाराचे शंभर घाव आणि लोहाराचा एक 
“सौ सयाने एक मत--दंभर दहाप्यांचीं मरते सारखींच असतात, 
हँसते ही घर बसता है--आनंदांत राहूनच मनुष्य सुखी होतो. 
हँसा थे सो उड़ गये काग भये दीवान--हंस द्ोता तो उड्डन गेलो आतां 
कावव्ठा दिवाण झाला आहे (जेब्हां सजनाच्या जागेवर दुर्जन येतो तेव्हां म्ह ०) 

हँसुणके ब्याहमें खुरपेका गीत--कोयंत्याच्या लझ्मांत कोव्ण्याचें गाणें. 
हग न सके ओर पेटको पीटे-आपसल्याल्य होत नाहीं आणि दुसन्याल्ा दोष, 

हज़ारों टॉँकी सहकर महादेव होते हैं--टाक्याचे आघात सोसून दगडाची 
मूर्ति बनते देवपण येतें. ( कष्ठें सोसल्या शिवाय प्रगति होत नाइदी. ) 

हज्जामके आगे सबका सिर झुकता है--न्हाव्यापुदें सर्व पुरुषांना डोकें 
बांकवावें लागतें. ( स्वाथीसाठीं सर्वाना खालीं पाद्दार्वे लागतें. ) 

हर्रात छगे न फिटकरी, आजे चोखा रंग--छिरडा व तुरटी शिवाय 
चांगला रंग येतो, ( कमी खर्चात मोठें काम होतें तेन्हां म्ह० ) 

'इथेलीपर सरसों नहीं जमतों--वूप खाह्ल कीं छगेच रूप येत नाहीं. 
हुम सॉप नहीं कि जियें वाटकर मिट्टी--माती चाहून जगायला आम्ही 

कांहीं साप नाहीं. ( कोर्णी काम करबून मजूरी देत नाहीं तेव्हां महू ० ) 

'झरी खेती गाभिन गाय, मुँह पड़े तब जानी जाय--पिकलें शेत व 
गाभण गाय, तोंडीं छागेल तेब्हां खरी. 



( ४२ ) 

हलवाईकी दुकान दादाका फालेहा--दलवायाच्या घराबर तुछशीपत्र. 
हांडीमें होगा सो डोईम॑ं खुद् आ रहेगा--आडांत असेंल तर पोहप्यांतः 

येईल, [ च्यांच्या पुढें व घोड्याच्या मार्गे उमे राष्ूं नये. 

हाकिमकी अगाड़ी और घोड़ेकी पिछाड़ी मत खड़े द्वो--अधिका- 
हाज़िरीमे हुत्लत नहीं -- हजीर असेल त्याचा फायदा ध्यावा, 
हाथ कंगनकी आरखी क्या--ह्वातच्या कांकणाला आरसा कशारूा. 

हाथ बेचा है कुछ जात नहीं बेची-- सेवा पत्करली आद्दे शी विकलें 

हाथ सुमिरनी बगल कतरनी--हातांत स्मरणी कार्खेत कतरणी [ नाहीं. 
हाथीके दाँत खानेके और दिखानेके और--दृत्तीचे खाण्याचे दांत 

चेगवे आणि दाखवायचे वेगब्ठे, 
हाथीके पॉवर्में सबका पाव--दत्तीच्या पावल्गंत सबोचे पाय, 
हाथी धोड़े बहते जायें, गदहा कट्दे याँ कितना पानी--मोठमोठे 

भागले थकले तेथें सामान्य माणसाचा काय पाड, 

हाथी निकल गया दुम रह गई--दत्ती गेला शेपुट राहिलें, 
हाथीके वेगसे चढ़ता है और कीड़ीके वेगसे उतरता है--दत्तीच्या 

पायी येतें, आणि मुंगीच्या पायी जातें. 
द्विमायतीकी घोड़ी ऐराकीको छात मारे--श्रीमंताच्या घरचें श्वान थोरां- 

चाही अपमान करतें ( ( सत्य संकल्पाचा दाता परमेश्वर, ) 
हिम्मते मर्दों मददे ख़ुदा-- थैयानें काम करणान्याछा परमेश्वर मदत करतो. 
दिसाब जो जो, इनाम सो सो--छिशेवाला रत्ती, बक्षीसाल्य इत्ती. 
दिजडेके घर बेटा अक द्वै-- नपुंसकाच्या घरीं पुत्र झाला. (अशक्य गोष्ट) 
है सबका गुरुदेव रुपेया--पैसा सर्वाचा शुरु आदे. [जिकलेलें सोद्ट नका. 
होड़ लीजे मोड़ उधार दीजे छोड़--उघार दिलेलें एक वेव्ठ सोडा पण 
होनद्वार फिरती नहीं होवे बिस्थे बीस--होणारें कधीं चुकत नाहीं, 

( द्वोणारें न चुकेल हदोईल जरी ब्रह्मा तया आडवा ) 
होनहार बिरवानके होत चीकने पात--मुलाचे पाय पाव्ठण्यांत दिसतात.. 
होनी हो सो होय --होणार असेल ते होवो. 
दोज भरे तो फब्चारे छूटे--आडांत असेल तर पोहन्यांत येईल, 



अंड---आंड, अंड, 
अनाभिका--मचलें व 

करांगुलि यांच्या 
मधील बोट,[ बोट- 

अँगुली ( पैरकी)-पायाचें 
अंगुली ( द्ाथकी )-- 

हाताचें बोट. 
अंगूठा ( द्ाथका )-- 

हाताचा आंगठा 

अँगूठा ( पैरका )-- 
पायाचा आंगठा 

आँख--डो व्ढां 
आऑत--आंतडे 
ओंठ-- ओठ 

एड़ी--टांच 
कंधा--खांदा 
कनपटी--कानशीछ 

कमर--कंबर 

कलाई -- मनगट 
कान -- कान 
कानी अँगुली- करंगब्दी 
कॉख--काख 

केहुनी--कोपर 

खोपड़ी-डोक्याची कंवटी 
गरदन--मान 
गर्म --गर्भे 
गर्भाशय --गर्भाशय 

परिशिष्ट २ 
शरीरके अंग 

रालमुच्छा--गालमिशा 

रला--गढ्ठा 

गुदा--अपान द्वार 
गोद--मांडी 
घेठी ( गलेकी )--कंठ 

( टानसिल ) 
घुटना-- गुडघा 
चमड़ा--कातडी 
चुचुक--बोडी, बोंडशी 
चूतड़े--डंगण 
चेहरा -- चेहरा 
चोटी ( बाछोंकी ) वेणी 

( केसांची ) 

छाती ( त्रीची )-स्तन 
जाौँघ---जघा 

जिगर-कांब्ठीज 
जीम--जीभ 
'जूड़ा-अंबाडा ( केसांचा ) 
।जोड़-- स्ांघा 

ठुड्डी---इनुबटी 
तजनी --आंगठ था- 

जबछवें बोट 

तलबा--तढ्वा 
ताछ--टाक्वू 

दाढ़-- दाढ 
दाढी--दादी 

(दाँत--दांत 
दिमागु- मेंदू 
घमनी-- शुद्धरक्तवाहिनी 
नख--नख 
नथुना--नाकपुडी 
नरेटी---गढा, घसा, 

अन्नमार्ग 
(नली (पैरकी )-पायाची 

नव्ठी 
।नस-+-रग 
[नाक--नाक 
नाभि--बेंबी 
(लक--पापणी 

| 

छाती (पुरुषाची)-छाती पसुली--पापणी 
' प्लीहा--पाणथरी 
पीठ--पाठ 
पेट--पोट 
पेड्ड--ओटीपोट 
पुतछी ( आँखकी )--- 

बाहुली ( डोब्याची ) 

पेशी ( पद्ठा )--स्नायु 
वैर--पाय 
पोर ( अंगुली )-बोटाचें 

पेर 

फेफड़ा-- फुप्फुस 
बगरू--काख 
बरौनी--पापणीचे केस , 



«बद्ू--दंड (द्वाताचा ) 
मेजा--मेंदू 
भौंइ---सुंबई 
मध्यमा--मधरलें बोट 

- मसूढ़ा--हिरडी 

मुट्ठी --मृठ 
- मुख--तोंड 
- मूजाशय--मूत्राशय 

( किडनी ) 
' मूँछ, मोंछड--मिशी | 
योनि-ख्रियांचें जननेंद्रिय | 

- रीढ़ ---मणका 
( पाठीचा कणा ) 

- रोमकूप--रंध्र 
- रोंवा-- रोम 

( अंगावरील केस ) ा 
ललाट--कपाव्ठ 

' ल्लेहू--रक्त | 
' शिश्न--पुरुषाचें इंद्विय | 
' हड्डी--हाड | 
' हथेली---हाताचा तब्ठवा। 
« हँसिया--गठ्याचें हाड 
“४ हृदय--हुंदय 

८ 

शरीर के विकार । 
तथा रोग 

- अंडबृद्धि -- अंतर्रव्ठ 

ल्* अंधा--आंघका 

अव्पद्ृष्टि-दूरचें न दिसणें 
" अम्लपित्त--पित्तरोग 

(४४ ) 

अतिसार--हगवण, 

संग्रहणी 
आतशक-उपदंश, गरमी 
आँख आना--डो्ढे येणें 
आँत उत्तरना--हनिया 
आँसू--आंसवें, अश्रु 

| डबासी - जांमई 
ओकाई--भो कारी 
(एँचा--तिरव्ा 
कंखोरी---वव्ठ 

कंठमाला- गंड माला 

|कद--बांघा 

कफु--फफ 

कै--वांती 
कामला-- कावीछ 

कालूज्यर--कालज्बर, 
टायफस 

काना-- एक डोब्व्या 
कुबड़ा-- कुबडा 
कोढ़ू--कोड, महारोग 
कोष्ठबद्धता -- कोश्बद्धता 
कमि--पोटांतले बारीक 

किडे 

खसरा-(एविज्मा) इसब 
खॉसी-- खोकछा 
खूनकी कमी--रक्ताची 

कमी 
खून बहना--रक्त वाह 
गठिया-- संधिवात 
गर्भपात-- गर्म पडर्णे 

गरमी--गरमी रोग 
गलका--नखुर्डे 
गला बेठना --घसा बसर्णे 
गॉठ--गाठ ( ट्यूमर ) 
मिल्टी--गाठ (टबूमर) 
'गूँगा--मुका 
रोजा--टकल 

घाव--जखम 
चक्कर ---घेरी 
चकोता--खांड्ूक, 

ओबडधोबड ठिगद्ठ 
चरबी बढ़ना--चरबी 

। बादरणें 
' चोट -- आघात 
चौंघियाना-भोंवल्ठ, घेरी 
छींक - शिंक 
छोटा--ठेंगणा 
जहरबाद---कालपुष्ठी 
जलन्धर -- जलोदर 
जवानी--तारुण्य 

जुकाम--सर्दी 

| जूड़ी---डिंबताप 
'जैभाई--जांमई 

ज्वर-- ताप 
ठंड--हिंव 
डकार-- ढेकर 
डॉडसा--फुट कुब्ठी 
तन्दुरुत्ती--आरोग्य 
थूक---थुंकी 

दसमा-दमा 
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दर्दे--वेदना बिवाई-- द्वातापायाला 
दर्देसिर--डोके दुखी चिरा पडर्णे 
दस्त---जुलाब बुड़्ढा--म्दातारा 
दाद-- नायटा बुखार---ताप 
दाँत बेंडना--दांतखित्टी बौना--खुजा मनुष्य 

बसर्णें भगन्दर-भगणंद्र 
दुबला--अशक्त, बारीक | भूख --भूक 
दूरदृष्टि--लांबचें दिसणें मंदाशि--अभिमांद, 
नस चटकना--छचक | अजीणे 
नासूर - केंसर मरोड---मुरडा 

नींद-- झोंप | मस्सा---चामखील, तीव् 
पथरी--मूतखडा “महामारी--मरी 
पसीना--घाम ।मिरगी--फेंफरें 
पागछ--बेडा मूत्र-लूघवी 
पागलपन - वेडेपणा.._ /मोटा--लट्ठ 
पित्त--पित्त 'मोतियाबिंद--मोतीबिंदू 
पीनस---जलोदर | मोतीझरा--एल्फ्लएज्शा, 
पीब--पू शीतज्वर 

पेचिश---आंव 'मोहासा--- तारुण्यपिटिका 
प्रहर --- धुपणी | लकवा---अधौगवबात 
ग्यास-- तहान ।छार---लाठ 

फीलफँव --हत्ती रोग | विष्टा-झाडा (परसाकडे) 

फुन्सी--फोडी, फुटकुब्ठी | राजयक्ष्मा--क्षयरोग 
फोडा--फोड । रोग--रोग 
बलगुम-- कफ ।लेंगड़ा--लंगडा 

बबासीर--मूत्ठव्याध.. |लूुंगड़ा बोखार--डेंग्यू 
बहुमूज--गो्डे मृत. ताप 
बाधी--वछ, अवधान_ लंबा--उंच 

बिलनी-डोव्व्यांतील बाहु- | छू लगना---उन्हाची 
लीचा दाइविकार | तिरीप लागणें 

शीतला---देवी 
श्रेतकुछ--पांदरें कोट 7 
सौँस---श्वास 
सूजन---यूज 

सूरजमुखी ---सूर्यमुखी * 
सूजाक---परमा 
संग्रहणी---इमवण 

स्वर---आबाज 
स्वस्थ--निरोगी 
दिचकी--उचकी « 
हेजा--मह्चमारी 

( कालरा ) 
क्षय--क्षय 

सम्बन्धी 
अतिथि---पाहुणा 
अध्यापक ---शिक्षक 

अम्मा---आई 
असामी--कूब्ठ, भाडेकरी 
उपपत्नी - रखेली 
काका--काका 
काकी--काकी 

गुरू-उपदेशक, उपा- 
ध्याय, शिक्षक 

ग्राइक---गिज्द्राइक 

चाचा--चुल्ता 
चाची---चुल्ती 
चेला--विद्यार्थी 
जमींदार--जमीनदार 
जेठानी---जाऊ 
दत्तक कन््या--दत्तक - 

मुरूगी 



*दत्तक पुनत्न--दत्तक पुत्र 
“दादा--आजोबा 

( वडलांचे बडील ), 
मोठा भाऊ 

“दादी--आजी 

( वडलांची आई ) 

देवर--दीर 
 देवरानी--दीराची पत्नी | 

चदोहिता--मुलीचा मुल्गा 

दोहिती--मुलीची मुलूगी 
“नतिनी--पुत्राची मुलगी 
- ननद--नणंद 
ननदोई---नणेदेचा नवरा 

'नाती -- पृत्राचा मुख्णा 

दामाद--जांबवई 
नाना-- आईचे वडील 

- नानी--आईची आई 
पति--नवरा 
पत्नी--बायको 

' पततोहू--सून 
परीक्षक--परीक्षा घेणारा 
परीक्षार्थी - परीक्षा देणारा 
'पिता--बाप 

'पुत्र, बेठा--मुल्गा 
युन्नी, बेटी -- मुल्यी 
“पोता, पौच्न--पौत्र 
पोती, पौची--पौतच्री 
“'फूफा--आत्याचा नवरा 
फूफी--आत्या 
अद्दिन--ब्रद्दीण 

(४६) 

बहनोई-बदह्िणीचा नवरा 
बुआ--आत्या 
भतीजा -- पुतपण्या 
भतीजी--पुतणी 
भाई--भाऊ 
भानजा--भाचा 
भानजी--भाची 

भौजाई---भमाबजय 
[माता--आई 
(मामा--मामा 
।मामी---मामी 
मौसा--मावसा 

मौसी-- मावशी 
| यजमान--घरघनी 
'यार--जार, दोस्त 
(रखनी, रखेली---उपपत्नी 
'रोगी--रोगी 
'बारिस--वारस 

शिष्य --शिष्य, चेला 
'सलह्ज---सालाची पत्नी 

ससुर-- सासरा 
साला-- बायकोचा भाऊ 

सास--सासू 
(संबेधी--- नातिवाईक 

सौत---सवत 

मुर्गी 

सोतेला 
बाप 

सौतेंलापुत्र-सावत्र मुख्या 
सौतेली बहिन--सावत्र 

बद्दीण 

सौतेला 
माऊ 

सौतेली माता--सावत्र 
आई 

| >< 
के 

भाई---सावत्र 

मर 

बस्तर 

अस्तर-कपड्याचें अस्तर 
अस्तीन-- बाद्दी 
(अलपाका--अलपाक 
ऑअगरखा-- भंगरखा 
/अँगिया--चोव्टी 
अँंगरेजी टोपी--इंग्रजी 

टोपी, हेंट 

'अगोछा--लहान टॉवेल, 

'ऊन--लछॉकर 

करेप--क्रेप 

कमरबंद-- कमरपद्टा 
कसीज--शर्ट 

साली--बायकोची बहीण | कपड़ा---कापड 

केबल--कांबन्ठी, ब्लैंकेट 

कद्मीरा--कास्मीरी 
कामदानी---जरीचें काम 

(सौतेली कनन््या--सावन्न | किनारा--कांठ, किनार 
किरमिच--केनव्दास 

पिता--सावतच्र | किसलाथब--मखमल 
कोट--फ्रोट 



गगद्दा--गादी 
“गुलोबंद--गव्ठपद्ञा, सफ- 

ल्र् 
'घुडी--आडी, भोंक 
' घूँघट-- बुरखा 
चादर--चादर 
'खिकन--चिकण कापड 
'छींट--चीट 

“जामदानी-- एक प्रकारतचें 
कशीदा. काढलेलें 
कापड 

' जालीं--जाव्डी 
जाँघिया - चड्डी 
जीन--ड्रिछ कापड 
जेब-- खिसा 
“टोपी--टोपी 
डुपद्टा--उपरणें 
तागा-दोरा 
'तोशक--रजई, गोघडी 
'-तौलिया-टेबिल 
दरेस-- वेश 

दस्ताना--द्वातमोजे 
दस्तीरुमाल---द्वातरुमाल | साटन---साटिण 
दुशाला--शालू 
नेनसुख--लांगक्लोथ 

पद्टा--पद्टा ( गव्याचा, 

कमरेचा ) . 
'पतलून- पैंट 
पायजामा--विजार 

चेबंद---ठिमच्ठ 

(४७) 

फतृही--जाकीट 
फलालीन--पर्लेनेल 
फीता--फीत, नवार, टेप, | 

सुतब्डी ह 
बटन--बंटन 

बनात--बनात, सकलाद 

बरसाती--पावसाब्यांत 
घालावयाचा मोठा 
कोट. 

(मख़मछ--मंखमल 
[मगृजी--मुरड, देस 
ढ मलमरू--मलम॒ल 

मुरेठा -- पागोट्टे 
मोजा--पायमोजा 
(रफू-रफू 
रूई--कापूस 
रेशम--रेशीम 
लबादा--पोकब्ठ मोठा | 

अंगरखा ॥ 

। लंकलाट--लॉगक्लॉथ | 
लहँगा -- परकर । 
सरज--सज । 

साफा--पागोटें , 
सूत--दोरा 

८... २६ 
फल, फ़ूछ और 

वनस्पतियां 
अखरोट--अक्रोड 

अनानास -- अननस 

अनार--डारलिय 
आम--आंबा 

आदू---बटाटा 
अंगूर--द्राक्ष 
अंजीर--- अंजीर 
इमली--चिंच 
ऊख--ऊस 

ककड़ी--काकडी 
फटहल---फणस 

कमर--- कमत्ठ 
कमलिनी---लिली 
कदू-- भोपछा 
काजू --काजू 
कुकुरम॒त्ता-- कुतन्यातरी 

छ्न्री 
' केतकी--केतकी 

. | केला- केब्डें 

कोई--लिली 
कोंहड़ा--कोइब्छा 

खजुर-- खजूर 

| खबूजा--खरबूज 
खीरा--काकडी 

 खुबानी--एक फब्ठ 
| गाजर--गाजर 
गुलदाउदी-- एक फूल 
गुलमेहंदी--सुवासिक 

उख्णें 
गुलबहार--डेझी फूल 

_गुलाब--गुलाब 
मुलाबजामुन--राज़बेरी 



गेंदा--झेंडू 
घास--गवत 
चकोतरा--मह्दाद्धुग 
चमेली--चमेली 
चोकन्दर--बीट 

चेंपा--चांफा 

जाबुन--जांभूव्ठ 

जैवून--ऑलिव्ह 
तमाखू--तंबाकू 

तरबुज--कलिगड । 

दाख--बेदाणा । 
घतूरा-- धोत्रा 
नरगिस-एक प्रकारचें फूल | 
नारियछ---नार व्ठ 

नारंगी--ना रिंग, संत्रे 

नाशपाती--नाश्वपाती 
नींबू--ल्बू 
नीरू--नीछ 

पटुआ--ताग 
पपीता--पपई 
पान--पान 
पालक---पालक भाजी 
पिस्ता--पिस्ता 

पुदीना--पुदीना 
फोस्ता--खसखस 
प्रौद्या-- रोप 
प्याज--कांदा 

फूछगोमी--कालीफ्लॉवर 

बकाइन--कड्टू लिंकाची 

(४८ ) 

बदाम--बदाम 

| बनफुशा--काम पुष्प 
( ओषधि ) 

बन्दगो भी -- कोबी 
| बबूछ--बाभूत्ठ 

। बेर--बोर 
बेंत--वेत 

बैगन--वांगें 

भिडी--भैंडी 
मिर-- मिरवची 

मुनका---बेदाणा 
| मूली ज+ मुठ्ठा 

| मेहदी-- मेंदी 
रतादू--रता््के 

रूई---कापूस 
रेंडी--एरंडीचे वीं 
लता--वेल 

लहसुन-- लसूण 
शरीफा--सीताफव्ड 
शहतूत--ठुती 
शकरकंद-रताढें (गोड ) 

सन--जवस, अंबाडी 
साबूदाना--साबूदाणा 

सिरपेंचा--आहइव्ही 
नांवाची बेल 

सुपारी---छुपारी 
सेव--खफरचंद 

एक जात सेम--वालपापडी 

सफताल, आइ--पीच । 
| 
जलूपान---ना श्ता, 

सेमर---गर्भरेशिम 
भर >< 

अचछ्न तथा भोजन 
पदाथ 

अचार --छोणचें 
| अरारूट -- अराख्ट 
आटा--जेवण, चाब्ठ- 

लेलें पीठ 

कढ़ी---काल्वण, कढी- 
कहवा--कॉफी ' 
कुछफी--आइसक्रीम 
गेहँ--गहूं 

'बी--तूप 
चटनी--चटणी 
चना--चणे 
चपाती--चपाती 
चावरू--तांदूव्ठ, भात 
चाय--चह्ा 

चिवड़ा--पोदे 
चीनी---लाखर 
चोंकर--कोंडा 

जलखावा-- टिफिन;, 
चहापाणी. 

न्याहारी 

जई---ओट 
जईका आय--ओद 

घान्याचें पीठ 

जव--जव, बाली 
जूस---र॒सी. 



जूसी--काकजी- | 
तरकारी--भाजीपाला 
तिरकू--सीव् | 
तेल--तेल 
दलिया--रवा 
दही--दहीं 
दाल---डाछ 
दिनका भोजन --दुपारचें 

भोजन 

दूध--दूध 
घान--भात, सांव्ठ 
पनीर--चौज 

पाबरोटी -- पाव 
पोस्ता--खसखस 
बरफ--बर्फ 
बाजरा---बाजरी 
बिस्कुट-- बिस्किट 
मुद्दा--कणीस 
भोज --मेजवानी 
भोजन---जेवण 

ब्यालू--रात्रीचें जेवण 

मकई--मका 
मकक््खन---लोणी 
मद्ठा-- ताक 
मलाई--मछूईं, साय 
मसूर-- मसूर 
साड़--पेज, कणेरी, 

कांजी, 
मांस---मांस .. 
मिठाई--मिठाई 
म्रिक्नी--सडी साखर 

है. 

(४९ ) 

मुरब्बा--मुरंबा 
मूँग--मूग 

मेदा--मैदा, पिठी 
मोथी-एक ग्रकारचा गहूं 
राब--काकवी, मब्ठी 
रोटी--भाकरी. 
लावा--भाजलेले तांदूद् 
शक्रर--साखर 

'शबंत--सरबत 
शराब--दारू 
झहद--मधघ 
सरसों -- मोहरी 

4 4 

। वक्ष और उनके 
अवयबध 

अंकुर--कोंब 
अमरूद--प्रेरू 
आम--आंबा 

'इमली--चिंच 
[कलम --कलछम 
| कली -- कवब्ठी 
| काठ--व्यकूड 
। कौटा--काटा 
गुठली--कोय 
गोंद--डिंक 

:चीड़--देवदार 
छाल---साल 

जड़--मूद्ड 

जा (नारियल)-काथ्या 

ज्ञीरा--बिरें 
ददनी--फाँदी 
डाल---फांदी 
घड़--खोड 
नस--शिरा 

पतस्ती--पान 

फूल-- फूल 
बरगद---वड 
बबूल---बाभूठ्ठ 
बीज--बी 

बॉस ---बांबू 
मोजपत्र--भूजपतन्र 
महोगनी---मद्दगनी 
रस-रस 

रेशा--फब्यावरील तंतु 
शाखा---फांदी 
सरो--सुरूच्चें झाड 
सागवान--सागवान 
सेंहुड---बई निवडंग 

>< >< 

मसाले और 
आओषधियाँ 

अगर-- अगर 

अजमोदा---अजमोदा 
अजवाइनका * - सत्त--- 

ओव्याचा जर्क' | 
अदरख--आले 

छिलका--साऊ, कातडी |अफीम---अफू 
अम्बर---तृणमणी, एक 

सुगंधी पदार्थ 



इलायची --वेलची 

ऋपूर--कापूर 
कबाबचीनी-कबाबचीनी, 

सुगंध मरीच 
कस्तूरी--कस्त्री 
काली मिचे--मिरें 
कुचला--काजरा, कुचली 
केशर---केदर 

खमीर -- आंबवण 
खैर ( कत्था )--कात 
गेरू--तांबडी माती, गेरू | 

खड़िया---खड्ढ 

चेदन---चंदन 
छबीला---मंजिष्ठ 
जायफल --जायफव्ठ 
जाविन्नी--जायपत्री 
जीरा--जीर्रे 
तूतिया--हिराकस 
तेजपात--दालचिनीच्या 

जातीच्या एका झाडाचें 
पान (हैं मसाल्यांत! 
घालतात ). 

सुलसी--तुव्ठत 

दालचीनी---दालचिनी 
नमक--मीठ 

फिटकिरी --तुर्टी 
बच--एक औषधी 

[| 

(५० ). 

मुसब्बर--कोरफड, 
घायपात 

राल--राव्ठ 

रीठी--रिठा 
लवंग, लौंग--- लवंग 

छाल फिटकिरी--लछाऊछ 
तुरटी 

लोबान--देवधूप, 
शिलारस 

'शोरा--सोरा, सोरामीठ 
सिखिया--अर्सेनिक, 

सोमल 
सज्जीखार--अलकली, 

क्षार 
सनाय---सोनामुखी 
सफेदा--मुडदार शिग 
साबूदाना--साबूदाणा 
(सिगरिफ-रक्तपारद; पारा 
सिरका --- शिरका 
सुपारी--रुपारी 
सतखली---पांढरा दगड, 

अत्तरें ठेवण्याची पेटी 
सोंठ--सुठ 
सोह्यागा---टांकणखार 
सॉफ--बडी शेप 
दर्रे-- हरडा 
इहल्दी--हछद 

मजीठ--मंजिश्ठ 
माजूफ़ल --मायफव्ठ 
मिर्चा--मिरें 

रे 

ल्क6 ग्हस्थीकी 

हींग--हिंग 
>< 

सामग्री 
अछमारी--कपाट 

अंटा--बाबिन 

अंगुस्तान-- अंगुस्तान 
ओआओखली--- उखत् 
कड़ाह्वा--मोठी कढई 
करछुला--मोठा चमचा 
कराबा--काचेचें मोठें 

भांडे 

कनस्टर-टिनचा चौकोनी' 
ड्बा 

कंघी---फणी 

किश्ती- ट्रे 
कुरसी -- खुर्ची 
कोॉचनी--कांटा 

( जेवण्याचा ) 
'कीप ( टीप )--फुनेल 
खरल--उखब्दी 
गगरा--मोठी घागर 
गिलास---ग्लास 
चकला--पोछपाट 
चटाई--चटई 
चमचा---चमचा 
चलनी --चाव्ठण 

चादर-- चादर 
चाभी---चावी 
चारपाई-- खाट 
चिमंटा--चिमटा 
चिमनी ---चिमणी 
चूल्द्दा ---चूल 
छड़ी--छडी 

छतरी--छत्री 
छाता---छन्री 



जाता --जातें 
टेबुलू--टेबल 

डेस्क-- डेस्क 
डिब्बा -- डबा 

डपना--झांकण 

तकिया-- उद्यी 

तन्दूर-पोछ्या भाजण्याची | 
भद्दी 

'तराजू--तराजू | 
'ताला-- कुछुप 

'ताली--किल्ली ; 
तार--तार । 
तिजोरी --तिजोरी 
तोशक--गादी 
थाली--ताट, बशी | 
दतुबन--दांत घास- ।; 

ण्याचा ब्रश 

दर्पण, दर्पन--आरणला | 
दियासलाई--आगकाडी | 

'दिवालगीर---अंकेट | 
'घूपदानी ---घुपाटणें 
पलेंग--पहलंग | 
पालकी--पारूखी, मेणा 
पीकदानी--पिंकदाणी 
फानूस---कंदील 
यकक््स---पेटी 

'बढ़नी झाड़ू -झाडू 
बत्ती--वात 

बर्तन--भांडें 

'बोरा--गोणपाट ॥ 

। मोमबत्ती--मेणबत्ती 

 रस्सा-- दोर । 

'लेटा--तांब्या 
' लोढ़ा--वरबंदा 

| हुका-- हुक्का. 

बालटी--बादलछी, 

(५१ ) 

बुझस--अश 

बेलन---लाटर्णे । 
बेंच--बांक 
बोतछ-- बाटली | 

मथानी- रबी 

बालिशन---उश्ची, तकक्या, 
लोड 

रस्सी--दोरी 
रेकाबी--मोठी बच्ची, 

डिश, । 
| 

शीशी--बाय्डी 

संडसी---सांडशी 

| 
सरोता--अडकित्ता 

सलाई---आगकाडी, 

सिकड़ी--सांखत्डी । 
सिंगारदान--शुगारपेटी | 
सुराही --सुरई 
सूई--सुई । | 

ज् >८ 

ओऔज़ार 
आरी--करवत 

करगह --माग 

करनी--थापी 
कुतुबनुमा-- कंपास 

कुल्हाड़ी-- कुप्हाड 
कैंची---कातर 
कोल्हू ( तेछी )--घाणां 

(कोल्हू ( ऊख पेरनेका ) 
चरक् 

'शोनियो--अगुण्या, 
चमोटा-- धार लावण्या- 

चा चामड्याचा 

तुकडा, पराटणें. 
| चोसा--किसणी . 
छुरा--वस्तरा 
छेनी - छिनी : 
(टैंकी--छिनी 
| टेकुबा-चांभाराची आरी 

। | डॉंडा--- वल्हे 
[संदुक, पेटी--पेटी | दिवबरी-- बोल्टाबी 

चकती 

| तराजु--तराजू 
| साबुन --साबू ; नह्तर- फाडण्याचें शस्त्र 

निद्ई--ऐरण 
पतवार-- शीड 

परकाल--कंपास 

।पिचकारी--पिचकारी 
' पेंच--बोल्ट 

| पेंचकस---स्क्रू ड्रायव्हर' 
फन्नी --जोर पट्टी, दोरीला 

ताण देण्याकरितां 
आडवी घातलेली पट्टी 



फरसा--कुल्डाड 

फरमा ,( मोचीका )--- 
जोड्याचा सांचा 

फार--फाछ (नांगराचा) 
फुंकनी---फुंकणी 
फावड़ा--पाबडे 

बसी--गव्ठ 

ब्रमा--सत्ठई, वेघन 
बरची--वेधन, भोंक 

पाडण्याचें यंत्र 
बसूला--तासणी, वाकस 

बादिया--फासा 
बॉक--धनुष, सुरी 
भमका - दारूगाल्तण्याचें 

यंत्र 

भाथा--भाता 
मुँगरी--मोगरा, छांकडी | 

हातोड़ा 
रंदा--रंधा« 

रूखानी --रबिट 
रेती---कानस 
रंमा-कुद॒त्ठ 

रूंगर--गल्बताचा नांगर 

सिल्ली--सहाणा 
साहुल--ओढकंबा 
हथौड़ी-- दातोडी 
इल-- नांगर 

इलका फार--नांगराचा 

फाठ 
34 है 

( ५२ ) 

बाजे 
घंटा--घंटा 

चेग--हापे, एक तंठ 
वाद्य 

|झौँझ--झांज 
डफ््न्न्डफ 

[डुगडुगी--दौंडी वाद्य 
ढोलूक---लद्ठान ढोल 

ठुरही--ठुतरी 
नगाड़ा--नगारक 

पियानो-- पियानो 
| बांसुरी--बांस री 
बेला--व्हायोलीन 

| प्रकारची सनई 
(मुरचेग--तोंडानें वाज- 

विण्याचा बाजा 
शहनाई-सनई 
'सितार--सतार 

[सीदी--शिदी 
[हार्मोनियम-हार्मोनियम 

७... >»< 
रत्म और आभूषण 

(अँगूठी-- आंगठी 
[कंगन--बांगडी, कड़े, 

तोड़ा 
कड़ा--बांगडी 

कड़ी--कडी, दुवा 
कमीजका बटन--शर्ड्च 

बटन 

मसकबाजा -- मुरली, एक 

करनफूल--कणेफूल 
कौंटा (डलूका)-आंकडा 

( केंसांचा ) 

कौंटा ( साडीका )--- 
साडी पिन: 

(कील ( नाककी )-- 
नाकांतीरकू चमकी 

गोमेदक--गोमेद, एक 
मणि 

चिमटी--क्लिप 
चुड़ी--बांगडी 
(जबाइरात--जवाहीर 
('जोसन-- बांगडी 
तगमसा--पदुक 
| लाज-- मुकुट 
'तोड़ा-ह्ातांतील तोडा,कर् 
(पन्ना--पाच रघ्न 
पेटी--पट्टा 
पैजनी--पेंजण 
पोखराज--पुष्कराज. 
पोलकी--ओपाल 
फीरोजा--हिरबट  निछ- 

।. सर खड़ा, 

'बाजू--बाजूबंद 

बिकोौर--गार 
नथुनी--नथ, वेसणफ 
नील्स---नीव्ठ - 
मानिक--माणिक- 
मालछा--माव्ठ 

मुकूद--मुकछुछ 
मूँगा--प्रवात्क- 

| 



( पे) 

मोती--मभोती तौंबा--तांबें 
सोतीका सीप--मोत्याचा | दूतिया--मोरचूत 

शिपला 'पारा--पारा 
लूटकन--लैकेट ।पीतढ्ू--पितद्ध 
स्छोलक--तोंग्ल, झुबका, |फौलाद--पोलाद 

लछोलक ' राॉँगा--पत्रा, टिन 
फिकड़ी--चेन, साखब्दी |शिलाजित--शिलाजित 
रूहसुनियाँ---मांजर ढोव्ठा सुरमा--सुरमा 

रत्न संखिया-- अर्सेनिक , 
छार--हार, चेन ५ अखिया जि 
दीरा--हीरा सजी--पांठप्या रंगाचा 
ग्ह् सुली---हं सब्ठी क्षार 

> 2. |सज्जीखार--क्षार 
खनिज पदाथे सिंगरिफू-रक्तपारद, पारा 

अकीक--अकीक ' सीसा --शिसें 

कर हट वमोश, सफेदा --पांढरें शिसें 

कसेाटी-कसोटीच। दगड़ ' 6० अपर कक 

कंसा-कसे |संगमरमर--संगमरवर 
कुरन--उजब्ा देण्याची छोद्दा--लछोखेड 

पूड, वाढ्ू 
कोयछा ( पत्थरका )-- 7 ईरताठ 

दगडी कोछसा | ; शा 
खड़िया--खड्ट व्यधसाई 
स्वान--खांण अखबारवाला---वतैमान- 
पके मजे | पत्राचा एजेंट 
शेरू--गेरू अध्यापक--शिक्षक 

चकमक--चकमकीचा | अदिरिन--गवल्ूण 
दगड अदहीर--गवब्ठी 

चौंदी--चांदी इंजिनियर--ईंजिनिअर 
जसता---जस्त 

|| 

| 

कलाई -- कन्ाई 
कारीगर--कारागीर 
किसान--शेतकरी 
किताबफ्रोश--भुस्तके' 

विकणारा 

कुजड़ा--भाजीविक्या 
कुली--हमाल 
कोचवान-- कोचवाने 
कोठीवाल---बैंकर 
खजानची-- खजीनदार 
खरादनेवाला--८रनर 
खुदराफ्रोश---बाणी, 

किराणा माल विकणारा 

गंधी--सुगेधी. पदाथ 
विकणारा 

गाड़ीवान-- गाडीवान 
ग्रेथकार-- अं थकार 

चट्टीरसौं-- पीष्म न 
मोची---मोची 

| जर्राह--शर्वैद्य, सर्जन 
जहाज़ी---सेलर 
जादूगर---जादूगार 
जँज्वनेबाला --- तपासनीस 
जिल्दसाजु--बुक बाइंडर 

जुलाह्य---विणकर, 'कोष्टी 
जोडरी---जवाहिज्या 
टाल--ऊँंयण, मड़बा 
ठठेरा--कासार, भांडीं 

बनविणारा * 
कंपोजिदर-- कंपाझिटर | ठीकेदार-- कॉन््ट्रिक्टर' 



डॉक्टर--डॉक्टर, वैद्य 
तबरूची--तबलजी 

तमोली--तांबोव्ठी 
तेली-- तेली 
तांत्रिक --मांद्रिक 
थवई--गबंडी 
दर्जी --शिंपी 
दलाल --दलाल 
दवाविक्रेता--औओषध 

विक्रेता 

दाई--दाई 
दातबनानेवाला--डें टिस्ट 
दूकानदार--दुकानदार 
धाय--दाई, नस 
धुनियाँ--पिजारी 
धोबिन--घोबीण 
धोबी--धोबी ह 
नानबाई--बेकर, रोस्या 

भाजणारा 
पनभरा -- पाणक्या 
परीक्षक--परीक्षा घेणारा' 
पहिया बनानेवाला--- 

चाक तयार करणारा 
पदरेदार--पद्दारेकरी 
प्रकाशक---प्रकाशक, 
प्रबंधकतों - व्यवस्थापक 
फेरीवाला--फेरीबाला ' 
फोटो उतारनेवाला -- 

” बीज बिक्रेता--बीं 

| मछादइ -- होडीवाला 

|| 

मीनाकार--मीन्याचें 

फोटोग्राफर 
बढ़ई--सुतार | 
बजाज-कापड विकणारा  छादनेवाला---लादणारा 

( ५७ ) 

बालिस्टर---बैरिस्टर 

बिकणारा 
भिक्षुक--भिकारी 
मेंजा, भड़मेंजा--भड- | 

भुज्या | 
भंडारी--खजानची , 

खयंपाकी 
मछुवा--मासे धरणारी 

कोछी 
मरम्मत करनेवाछा---_, 

दुरुस्ती करणारा 

मालिक--मालक 
मालो--मान्ठी 

| 

काम करणारा 
मुनीम--मुख्य कारकून 
मेहतर- झाड़वाला 
मोची---चां मार 
मोदी -- वाणी | 
मोहारिर---कारकून | 
रसायनी--केमिस्ट 
रसोइया--स्वयंपाकी 
रोकड़िया--केंशियर, 

खजिनदार 

रोशनाईबाला-शाइंवाला 
रंगसाज--रंगारी, कपडे 

रंगवजि गपरा 

लेखक--लिद्विणारा,. 
कारकून 

लोहार---लोहर 
वबकील---वकील 

वैद्य--वैद्य 
शिक्षक--शिक्षक 
छाईस-घोल्याचा मोनदार 
सीतला छापनेवाला -- 

देवी काढणारा 
[सिकलीगर-शरस्जांना घार 

देधारा 
सुनार--सोनार 
सोदागर--व्यापारी 
संगतराश--दगड फोड्या 
हज्जाम--हजाम 
हलवाइ-- मिठाईवाला, 

हलवाई 

नः न 

इमारत तथा इनके 
ख्ग 

अथरी--छत, 

खोली 

अनाथालय- अनाथाछय 
आल्य-- कोनाडा, देवव्ठी 
अगीठी-बिस्तव ठेवण्याचं 

भांडे 

अस्पताल---इस्पितव्ठ 
आँगन---अंगण 
ओरी--बछचणी , 

पागोदया 

यरची 



इमारत---इ्मारत डयोढ़ी--देवडी 
इईंटा-- वीट चिड़ियाखाना--प्राणी 

कठरा, कठधरा--कठडा| संग्रह्मल्य., 

कमरा--खोकी जाली ( पत्थरकी )-- 
कारखाना--कारखाना !' जाव्ठी ( दगडाची ) 
कारनीस-कंगोरा, अगणी | बंजीर---सांखब्टी 

किला-- किल्ला झरोखा--झरोका 
कसाईखाना-कसाईखाना | झोपड़ी ---झोपडी 
कोनियों--ब्रैंकेट, कुंडली, | तहखाना -- तब्ठघर 

कौंस (दरवाजा --दरवाजा 
लपरैल--कौल ।दफ्तर--कचेरी 
खरिद्दान--खढठे देहलीज, देदली--ऊंब- 
खिड़की--खिडकी | रठा 

खूँटी ्् ज खुंटी घर्मशाला--अन्नसत्र, 
खंड---खंड न्यायमंदिर, घमेशाव्ठा 
गिरजाघर--खिस्ती_ |धरन--आदें. 

लेकांचें देऊछ धुवॉकश --घुराड्ड 
गुम्मज-- इमट नाबदान--ड्रेनेज, 
घोड़िया--भिंतींत बस- थदाणेरडें पाणी वाहून। 
हक अं विलेली है गत नेणारा नव्ठ 

गाड्ून ठेवष्याचें नींव--पाया 
तब्ठघर पत्थर --- दगड 

चबूतरा--चबुतरा पनाला-- डेनेज, मोरी 
चूना--चुना पलूस्तर--प्लुस््टर 
चीखट--उंबरठा पाठशाला--शाब्ठा 
छड़--गज. पागलखाना--वबेड्यांचें 

छत--छत इस्पितत्. 
छप्पर--- छप्पर पुस्तकालय --लायब्ररी, 

डेंडा--( सीदीका ) पाय- पेशाबख़ाना--मुत्री. 
रीचा डंडा 

( ४७५ ) 

फ्शै--घरांतील जमीन, 

फौवारा--फवारा., 
बंद--वांध. . । 
बरामदा--व्दरांडा- 
बारिक--शिपायांची 

चाब्ठ, बराक. 

बोरसी -- शेगडी . 
बैंगला--बंगलूा- 
मकान--घर., 
मचान--माचा- 
मठ-- मठ « 

मसजिद-- मशीद.- 
महल--मद्दाल 
सीनार--मनोरा, 
| मुंडेर--भिंतीचें उंच 
| निघालेलें टोंक. 
'मेदिर--देऊल्- 
'विद्यालय--झाढा, 

कॉलेज, 
(मेइराब--महिराप. 
विश्वविद्यालय--थुनिव्ह - 

रसिटी. 
[शइतीर--ओऑडका. 
रसोईघर--स्वयंपाक घर 
रंगभूमि-- रंगभूमि- 
सराय--घमशाब्दा 
[ललानग्ह--ख्लानणइ . 
सीढ़ी--शिडी, जिना. 

पशु 
ऊँट ऊंट 

कस्तूरीमूग -- कस्तुरीसूस 

कुत्ता--कुत्रा 



कुतिया-कुत्री । ४ 
खचर--खेचर 
खरगोश, खरद्दा--ससा 

खुर--खूर 
गधा, समदहा--गाढव 
गाय--माय 
गिलहरी -- खार 

गेंडा--गेंडा 
गोरखर --शेत्रा 
घोड़ा -- घोडा 
घोड़ी -- घोडी 
चौता--चित्ता 
चूहा--ऊंदीर 

छछूंदर--चिचुंद्री 
जंगली सूअर---रानडुकर 

झबरा कुत्ता--एका 
जातीचा कुत्रा 

ट्दू--तहू 
तेंदुआ--चित्ता, डाहण्या 

बाघ 
नेवला--मुंगुस 
दुम--शैंपूट 
पश्चु--जनावर 
पंजा--पंजा 
पिक्ला--कुच्याचें पिल्लू 
बंदर--माकड 
बकरा--बकरा 
बकरी--बकरी 
बकरीका बच्चा--करडूं 
बछवा--वासरू 
बछिया--कालक्ड 

( पद ) 

बछेड़ा --शिगा, शिंगरू 

बछेड़ी--शिंगी, घोड़ी 
बारहसिंगा--काव्ववीट 

बारहसिंगी--हरिणी 
बिल्ली--मांजर 
बिछीका  बंच्चा--मांज- 

रीचे पोर 

बनमानुस--वनमाणूस 
बैल--बैल 

| मादू---अस्वछ 

मेड़--मेंढा 
'भेड़ी--मेंढी 
[मैसा--रेडा 
| मौंद--बीव्ठ, गुद्दा, दरी 
मूसा-- उंदीर 
'मेढा --मेंढा, एडका 
मेमना--कोंकरूं 
मसुग---हरीण 

लोमड़ी-- कोल्दा 
| लकड़बग्घा--जिराफ 
लंगूर---माकड, वानर 
व्याप्त--वाघ 

शिकारी कुत्ता--शिकारी 
कुत्रा 

शेर--सिंह 
सौंढ--प्रोलठ 
साही--सारू, साहिंदर 

सियार--को ल््डा 
सिंह --सिंह 
सींग--शिय 

सूअर--डुक्कर 
सूअरी--डुकरीण 
सुईस--घड्याछठ मासा., 
हरिन--हरण 
हाथी--छत्ती 

चः ने 

पक्षी 
अबाबील---पाकोन्डी 
(अड्डू--गोड पाण्यांतील 

एक प्रकारचा मासा 
'अंडा-अंडर्डे 
उल्लू-- घुबड 
' कबूतर---कबूतर 
|कठफोड़वा---सुतारपक्षी 
'काकातुआ--काकाकुबा 
काला [ डोम ] कीबा-- 

डोम कावबन्ठा 
कोयर्--कोकित्ठा 

कीवा--कावढ्ा 
गरुड़--गरुड 
गिद्ध---गिधाड 
गोरेैया--चिमणी 
घोंसला--घरटे 
चमगादड़---वट्वाघुछ 
चिड़िया -- चिमणी 
चील--घार 

चोंच-- चोंच 
चोटी--तुरा, शैडी 
डैना--पंख 
तीतर--तित्तर 
वोता ->पोपट 



नीरूकेठ--नीलकंठ पक्षी 
धर---पीस 

पिंजड़ा--पिंजरा 
पंख---पंख 

बत्तल--बदक 
अत्तखका बचा--बदकाचे 

पि्े 
बत्तख्ती---बदक [ मादी |, 
बाज---ससाणा 
बुलबुल---बुल्चुल | 

बया--बया । 
बटेर---बटेर ' 

मुर्गी, मुमो--कोंबडा 
सुर्गी---कोंबडी 
अुर्गीका बच्चा--कोंबडीच 

पिछे 
सुसैचा--गरुड 
सोर--मोर 
मोरनी--लांडोर 

'छबा---चंडोल | 

सारस--करकोचा, सारस 
सुग्गा--पोपट 
सुरखाब--शहामृर ह 
सेना ( अंडेका )--उब-! 
विणें ( अंडे ) 

“हिरामन तोता--एक 

प्रकारचा पोपट. 
हइंस--इंस 

है ५८ 
अजगर---अजगर 
कछुआ--कासव | 

( ५७ ) 

। दरियाई घोड़ा--हिप्पा- 

काला सौप--कांव्ठा साप | मकक््खी---माशी 
केंचुली---कांत, मगर--सुसर, मगर 

केकड़ा--खेकडा मच्छड़--डांस 
(केंचुवा--शांडूब | सछली--मासा 
खटमल--ढेंकूण मधुमक्खी ---मधमाशी 
गिरगिट--प्तरडा मेंढक--बेड्ूक 
गेहुबन सौप--नाग साप | लिफणा 
गोजर---गोम फतंगा---ठोव्ड, नाकतोंडा 
'मोबरीला--एक प्रका- बेरें-"गांधिलमाशी 

रचा छह्दान किडा.._ रेशमका कीड़ा--रेश- 
घड़ियाल--मगर माचा किडा के 

घोंघा---शंख लीख--ऊचें अंडे 
छिपकली--पाल ४2५ पक 

अं 'सीप--शिपला 
जहरका दौत--विषाचा + के 

बजा न | लिखने पढ़ने तथा 
चल दफ्तरका सामान 
सा ' अकक््स करनेका कांगज़--- 
जम गिरवून काढण्याचा 

झींगुर-- घुरघुर कीडा 28 द्रेसिगपेपर ) 
अखबार---वर्तमानपत्र 

रिड्डी -- गेढ्ठ अल्मारी -- कपाद 
तितली---फुलपांखरूं आधी रसीद ( मुसन्ना ) आर 

। काऊंटर फाईल, दप्तरीं 
पाटेसस | ठेवलेली प्रत 

दीमक --वाढदू ( किडा )। आरामकुर्सी -- आराम 
बिच्छू-- विंचू खुर्ची 
सकड़ा- कोलढी आलंपीन--ांबणी 
मकड़ेका जाला-कोन्याचें | आलपीनगद्दी--पिन- 

जाऊं कुशन 



कूछम--अंक, लेखणी 
कलमतराश-- चाकू 
कागजु--कागद 
कागुज़तराश--पेपर कटर ; 
कागजदाब-- पेपर वेट 

काग-- बूच 
कार्ड --कार्ड 
काली स्याही--काढ्ी 

झाई ] 
कोश--शब्दकोश, 

डिक्शनरी 
खड़िया पेन्सिल--खड्टची | 

पेन्सिल 

खाता--रजिष्टर 
गड़ड़ी--फाईल 
गोंद--डिक 
चूंपप्रेस--केंपिंग प्रेस 
चिट्टीका कागज-पत्नाचा 

कागद 
चिमटी--क्लिप 
चोंकी--बैच । 
जेब्रीपोथी-खिश्यांतील बुक ' 
टिकट स्टॉम्प-पोष्टेज स्टॉप । 

| 

: दैनिक पत्र--दररोज 

( ४८ ) 

।तिपाई--स्ट्ूल 
'दावात-- दंऊते 

येणारें बतमान पत्र 
(नकूल कागूजु--नककछ 

करण्याचा कागद 
( कार्बन पेपर ) 

नकल स्याही - कॉपिंगइंक 
'नकल पेंसिल--कॉर्पिंग 

पेन्सिल 

नक॒शा--नकाशा 

निब--निब 

| निमंत्रणपत्र--आमंत्रण 

पत्रिका 

परकी कलम--पिसाची 
लेखणी 

|परकाछ--कंपास । 
(पुकारनेकी घंटी-- कॉल ' 
| बेल, बोलावण्याची |लिखनेकी पद्दी--रायटिंग 

घंटा, 
विसिल--पेन्सिल, 
पेंसिल पकड़ -- क्रेयोन 
पोस्टका्ड--पोस्टकार्ड 

टेबुल--टेबल फाइछ--फाइल 
डोरी कीलदार--टोंकाला | फीता--टेप 

घातूचें योपण लाव- (बँघना-- बंध 
लेली दोरी मिंट काड--व्हिजिटिंग 

ड्राइंग पिन--ड्राइंग पिन 
तार--तार 
तारकी डोलची-ऑफिस ट्रे 

कार्ड 

मद्दीन निब--नकाशझा 
काठण्याल लिब 

सासिक पत्रिका--मासिक: 
पत्र 

मोमी कपड़ा--देस . कर- 
ण्याचें कापड 

(मोहर--सील 
रबड़-- रबर 
(रबड़ मोहर-रबरांच सील 
रहीकी टोकरी--रद्दीची 

टठोपली 
(रसीद बही--रिसीट बुक: 
' रूलर--रूब्ठ 
रोशनाई--शाई 
| रोशनाई का गद्दा-इंक पेंड 
| लपेटनेका कागज--गुंडा- 
| व्ठण्याचा कागद 
' लाह ( मोइर करनेकी)-- 
लाख ( मोहोर 

करण्याची ) 

[पेड 
| लिफाफा--पाकीट 
| लेखाबद्दी--खतावणी, 
| खातेवड्दी 
साप्ताहिक पत्र--साधा- 

|! हिक वर्तमानपत्र 
'सरेस--शिरिस 
'सोखता--ब्लेटिंग पेपर 
संडसी छेदनेकी--पंच 
स्याइडी--शाई 
होलडर---अंक, दोल्डर 



राज्यघटनेंत आलेल्या हिंदी शब्दांचे मराठी प्रतिशब्द 
हिंदी मराठी इंग्लिश 

६० । 

अश्षम-असमथ- ९07778(९5६४ 
अक्षमता-असमथता-70077 96- 

+6709 
अग्रिमधघन-विसार-.6 त7४72९ 

अतिक्रमण-उ लंघन- ४ 70)8007 
अतिरिक्त न््यायाघीश-जादा न्याया- 

घीश-जं प82०, €ह7& 

अतिरिक्त लाभ-जादा नफा-+5९९88 
2700. 

अधिकरण-चौकशी मंडछ- 
प्ृछ्क799७09) 

अधिकार- इक- 82 06 
अधिकार-अभिलेख-हकांचें नोंदणी- । 

पत्रक-+.०९०070 06 728॥08 
अधिकार प्ृच्छा-अधिकारयुक्त- 
चोकशी-(2७० शक्षाए8700 
आधिग्रहण-आग्रददी मागणी-&९- 

दृर्णंडं।णा 
अधिनियमन ( नाम )-कायदा-/8 ० 
अधिनियमन (क्रिया.)-कायदा करणें- 

किगचए 

अधिपत्र-ताबडतोब बोलावण्याचें 
कायदा-पत्र- श 8785 

अधिभार-जादा कर-डिप्राशा&7४2० 
अधिमान-विशेष पसंति-?7्/०7७- 

"030९ 

अधिवक्ता-वकील- 3 0700९७(९४ 

अधिवास-त्याच प्रांतांत रादर्णे-]00- 
गांएं।6 

हिंदी मराठी इंग्लिश 
अधिवासी-प्रांतस्थ-१907060 
अधिष्ठाता-मुख्याधिकारी- 7:82 प- 

छट्ट 04087 
अधिसुचना-जाददीर पत्रक-र०४-- 

एछ७60प 

अधीक्षक-देखरेख करणारा-509७-- 
#79त076 

अधीक्षण-देखरेख - 8ि0एशछ-त्रांशा- 
0070९ 

अधीन-अंकित-७ प-००४ 
। अधीन अधिकारी -खाल्चा अधिकारी - 

छिफ्रएणवांक्ततए (९९० 

अधीन न्यायालय-खालच न्यायालूय- 
डिफर0-त7980 (/0प्रा 

अध्यक्ष-कायदे-मंडव्ठांचा अध्यक्ष- 
589९४) 7९० 

अध्यादेश--बट--हुकूम-()70॥#0८6 
अध्यासीन दोना-अध्यक्ष दोणें-[?76- 

8096 

अनन्य क्षेत्राधिकार-लास अमल- 
झाइलेप्रशंए8ह 7एछगश्वाएए09 

अनईता-अपात्रता-)84 ०थ#९६- 
-0छ 

अनहीकरण -अपात्र करणें-]»80 प- 
के हि 8, 

अनियमिता - चूक -729 परो8709 
अनुकूलन-सोईहकर केलेली-3 09- 

-080407, 

अनुच्छेद-कलम-. 702९ 
अनुशप्ति-परवाना-] 08708 



(६० ) 

फहिंदी. मराठी इंग्लिश 
अनुज्ञा ( क्रियापद )-परवानमी देणें 

-रिशणांध 

अनुशा ( नाम )>परवानगी-॥?20"07- 
नंडडांगा 

'अनुदान-देणगी-(४7876 
अनुदेश-समज- [78000 
आअनुन्युक्त-न मुक्त झालेली-फता- 

8्लाब्ा280 
अअनुपाती प्रतिनिधित्व-संख्येस अनु- 
सरून असलेलें प्रतिनिषित्व-?70- 

040 7०७०7४8९॥६8४४0 7 

अनुपूरक-पूरक-8पफए00767(७/'ए 

अनुपूरक अनुदान-पूरक देणणी- 
डिफ्एशाल्ांध्ाए हरा 

अनुमति-मान्यता--6 88९४६ 
अनुमोदन ( क्रि. )-मान्य करणें- 

24 ए07076 
अनुमोदन( नाम ) सेमति-4 99770- 

फ््छों 

अनुशासन-शिल््त-70809]08 
व्अनुशासन शम्बन्धी-शिस्तीस धरून- 

भष्थए्रीए87ए 
'अनुषक्ति-चिकट्न असर्णे-8 4॥०- 

ह -९708 
अनुष्ठान-अनुखस रून-75०ए/शअं 86 

व्अनुसमर्थेन ( ना. )-पास- दिहवपत- 

९ाा[07 

अअनुसमर्थन ( क्रि, )-पास करून घेणें- 
छिथपए 

। हिंदी मराठी इंग्लिश 
अनुसंधान ( क्रि. )-चौकझशी करणें- 

पार०४ा ४६72 
अनुसंधान ( नाम )-चौकशी-7 ॥7ए- 

श्शाएथदा0ार 

अनुस्मारक - आठवण-'रिश्ाएवेए 
। अनुसूचित क्षेत्र-परिश्चिष्टांत दाखब- 

लेली जागा-86॥6त0 ९१ 8४९५ 
अनुसूचित --- जनजाति-परिशिष्टांत 
| नमूद केलेली जमात-50॥60्र७त 
| एफ छ७6 

अनुसूचित जाति-परिशिश्ल॑त निर्देश 
केलेली जात-80॥0९0 प्रो ०१ 

| (988 

। अनुसूची-परिशि४-९४७०॥७०९ऐणौ७ 
| अन्तग्रेसनन-समावेश +]790]ए७ 
अन्तग्रेस्त-समावेशलेली-]790] ए80 
अन्तर्देशिय जलूपथ-देशांतीक जल- 

|. मार्मननी वात क्षृआशात्त॥ज8 
| अन्तर्राष्ट्रीय-देशान्तगत- ६-० 
! नतठान्नो 
। अन्तःकरण-सदसब्विवेक बुद्धि-(70- 
| -8207206 
अन्य-देशीय-परस्थ- 4 0॥8 

| अन्य-संक्रमण ( क्रि. )-दूर करणें- 
6596० 

अन्य-संक्रमण ( ना. )-दूर केलेली- 
43600 80807 

| अपमान लेख-नाल्स्तीचें लिखाणे- 
छा 
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अपमान-वचन-नालस्तीचे बोल-5]- 
"-भापेश' 

अपमिश्रण-भेसक&--6 0]027860070 
अपर-न्यायाधीश- जादा-न्यायाधीश - 

5व93॥0079»-]0७0/2९ | 
अपराध-गुन्दा-(एा०७ 
अपराघ-कायद्याविरुद्ध गुन्दा-(0[/९- 

"7९6 

अपराधी-गुन्हेगार-( न फांगछो 
अपवजन ( क्रि. )-बाजुला कादठणें- 

52०१७ 

अपवर्जन ( ना.) बाजुल कादण्यावी 
क्रिया, 750७ प४०7 

अपान्न-( निवडणुकीस ) अयोग्य- , 
45९[£270९ 

अपान्रता-अयोग्यत्ता-77992॥]07 
अपील-(वरच्या न्यायालयांत) दाद- 

3 ]07०४) 

अपील न्यायानब्य-दाद मागण्याचें 
वरचें न््यायालय-(720076 ० 4७0- 

न्श्धो 
अप्रबृत्त-छागू न पडणें-[0फ९/४४४ ४७ 

अभिकथन-आरोप--#3]९/22४05 
अभिकरण-दुसन्याकरितां काम कर- 

णारी संस्था-4 20709 
अभिकतौ-दुसन्याकरितां काम कर- 

णारा-# ट्रथा 

अभिप्राय-मत-(>छांग्रा एम 
अभियाचना-मामणी-2078एपे 
अभियुक्त-भारोपी- ०0प७९0 

हिंदी मराठी इंग्लिश 
अभियुक्ति-न्यावालयानें ठेबलेला 

आरोप-(॥६&7726 
अभियुक्ति-खटला- ॥१70800प80 
अभियोज्य दोब-खटरला करण्यासारखः 

दोष -.3 ल0ऊ&0९ 
अभिरक्षा-पोलीस ताबा-(!४७४००४ 

| अभिलेख-नोंद-]२०९००४० 
अमिलेख-न्यायारूय-नोंद करणारें 

न्यायालय-(06पघन् ण॑ 7९००-के 

अभिश्वस्त-शिक्षा दिलेला-(/09४०0- 
नं€ते 

अभिशस्ति-शिक्षा-(४०)्षालंी 90 
अभियोग-शआारोपणें-- 3 ००प्8७४07 

| अमिसमय-रीत-(2०एशाप0॥ 
अम्यर्थी-उमेदवार-()480008(8 
अमान्य-बेकायदेशीर-[॥7ए आते 
अयुक्त प्रभाव-अयोग्य बजन-79- 

006 ॥770870०: 

अजन-प्राप्ति-6८वबृषंअंधंण्प 
अर्जी-अज-?०थाप्रंठघ 
अर्थ करना-अर्थ लावरणे-(!0780076- 
अर्थ दन्ड-दंड-7१४6 
अइईता-ल्ययकी-(१घथ।[0ब 07 
अल्पसंख्यक बगे-अल्पसमतवाडा पक्ष-- 

खीप0ध9 
अल्पीकरण-कमी करणें>३१0०022- 

जात 

अवधिदान-पुढे. ढकलणें-&०]0- 
प्रात 



(६२) 

हिंदी. मराठी इंग्लिश | हिंदी मराठी. इंग्लिश 
अवमान ( न्यायाल्याचा ) अपमांन- | आकस्मिकतानिधि-सादिलवार-पैसा- 

॥ (/072707६ (7णराप्ंघ22शाटए कप्यावे 
“'अवयस्क-अजान (वंयांत न आलेला) | आचार-रीति-रिवाज-(? 900 

ह ह (007 | आजादी-स्वातंत्रय-#:%6९6070॥ 
उ्अविभक्त कुटुम्ब-एकत्र  कुटुंब- | आजीबिका-घंदे-( 0928 

वेंंएा (807)9 | आजीविकाकर-घंद्रावरील कर-()8- 
अविभक्त परिवार-एकत्र कुडंब- | -0298 (85 

बे०ण४४ शिए)ए | आज्ञप्ति->न्यायाल्याचा हुकूम--- 
अविश्वास प्रस्ताव-अविश्वासाचा ठराब [)0०९४९७ 
(00 ठा॑ 70 ९00000७7०७ | आदेश-हुकूम-07067 
अवेद्य-बेकायदेशीर-]|02 | ॥ आदिेशिका-काम पुढें चालू करणें-- 

अवैद्याचरण-बेकायदेशीर वागणूक- | 7/00688 
7)08 8) 77/80008 | आनुषंगिक-पासून निषरणारे-(/09- 

असमर्थता-अक्षमता- [008 8068ए #९्तुप्थ्ा।ं थी 
असमर्थता-निद्कत्ति वेतन-अक्षमता- | अपराधिक-रुन्ह्ाच्या.. स्वरूपाचे- 
4 पेन्शन ) वेतन-[करथा०00 (लामां0थ 

ए9४7७707 | आपात-एकदम उपस्थित होणारी 
असेनिक-मुलकी-() ४! बिकट परिस्थिती-क्र७/2९7९ए 
'असैनिक शक्ति-मुलकी अधिकार | आपाती-आयतेवेत्ठीं उत्पन्न झालेली- 
'( शक्ति ) एज एुएण९' | फोगरछ-ए8चां 
अहितकारी-अनहित करणारी-06- । आपातकी उद्घोषणा-ब्विकिट परि- 

धर00708) स्थितीची घोषणा-[?7008&॥08- 
अंकन-मान्य-[0900788 । घं00 ए शग०६००८ए 
अंकित-मान्य केलेली-]00007880 | आमार-जबाबदारी-()४॥84007 
अंग-( मुलभूत ) माप-(करा६ | आय-कर-उत्पन्नावरील कर-[770076 
अंश-भाग- द्विस्ता-58999 (85 
अंशदान-वर्गणी-(7४०7(७७ ०४०४ | आयात-झुक्लू-आयात. मालावरीरू 

आ जकात--47779074 0009 

आकलन ( क्रि, )-नांवें जमा करणें- 
(77९१०६ 

आयुक्त-कमिशनर या हुद्याचा अधि- 

कारो-(0फ्रष्रांड४०7७७ 



( ६३ ) 

हिंदी मराठी इंग्लिश | हिंदी मराठी इंग्लिया 
आयोग-कामगिरी- (१0क्ताआ्रंहहां009 | उच्चतमन्यायालय-सर्वोत बरीष् न्याया- 
आरक्षक-पोलिस-?008 लय-ल>प्रत/शा6 60प्ा+ 
आरक्षक बल-पोलिस-संख्या बल- | उच्च न्यायालय-वरीष्ठ ( हायकोरट ) 

[0॥6७ कै 0766 न्यायालय-92# (!0पा४ 
आरोप-आरोप-/4& 0:22 ४४07 उत्तराधिकार-वारसा-80९०७8809 
आरोपण  करना--आरोप करणें- | उत्तराधिकारी- झुक्त-वारसा-कर-छि0- 

॥79086 | - 8०&छ७&ा07 तंप्वाष 
आरोपण-कायद्यानें करण्यांत येणारी | उत्तराधिकारी-वारस-8छ2088807 

वसूली-] ,०७४५ | उत्तरवादिता - जबाबदारी--/30- 
आर्थिक-पैश[संबंधी-%0070फां ० ना(ए 

आर्थिक क्षेत्राधिकार-पैशाच्या बाबती- | उत्पादन-उत्पन्न-शिः0(प्रढं०ा 
तील अंमल-7?४८ए्ांधफए | उत्पादन-शक्लकजात-४:50०७९ ऐप 

एप्रं४व0०४07 | उद्रवास-देशाबाहिर जाणं-]ऐए72- 
आवतेक-वरवेबर छावणारा खर्च- | नछ00 

20९८ए०7०"४४ | उद्प्रेषण-लेख-खातश्नीदायक. लेख- 
आवारागरदी-बविचित्रपणा-५४९7- (९नांगछात 

ध्वाट्ए हू निफेल उद्ग्रहणानाम ) कायद्ानें छादलेलछा 
जआवेदन-पत्र-अज- #]ए6४४०00 27200 % करं-,०ए४ 

आत््ति-संपत्ति-70एश(४5 उद्घोषणा-बोषणा- 0700 ७9470 आइिंडन-विचित्रपणा-५४872४९०ए उद्भब-संतति-[90800६ 

आव्दान-बोलावणें -80फ्रा005 उद्यम धाडसी उद्योग-[79/09ए98 
आंक-अंदाज-9र7 28 स 

संत फ; घार-कर्ज-] ,0७7 
इच्छा-पत्र -सत्यु-पत्र-07]] उंवारंअंदंज>कर्ण >छाटग 5 
इच्छा-पत्रदीन-सृत्युपत्र न करतां- | लात कादर. 850779- 

47(8६(४2 है ज्ञा॥१2 

इच्छा-पत्र हीनत्व-झृत्यु-पत्र न करता | उन्मत्त वेडा-],पा&0८ 
रादण्याची परिस्थिती-4706882ए7 | उन्माद-बेड-[,घ78०८ए 

ड ह उन्मुक्ति-मक्ति- | फरप्रणाए 
छगाइना-__ क्रि. )>कर छाद्णे- | उपकर-छोटे कर-(?288 

व,0४9७ | उपक्रमण-सुरवात करणें-उजां४४॥७ 



(६छ ) 

दिंदी मराठी. इंग्किश [ दिंदी मराठी. इंम्किश 
उपचार-परिहार--०००५ उपायुक्त-उप-कमिशनरचा हुद्दा- 
उपजीविका-पोठाचा घेदा-002098- |. 70णए (एएएणग्रांइशं०्शछए 

नंगा | उपायोजन-कामगिरीवर_ असर्णे- 
उपदान--एक प्रकारचीदेणगी-- | फणफएजएशशाई 

(#राप्रां(ए | उपाजिति-मिब्डबिलेले- 4 0९"पते 
उपदेश--उपदेशक-4 0 शं307"ए उम्मेदवार-उमेदबार- (787040 4० 
उपनिवचिन-उप-निवडणूक- 396- | उछघन-मोडणे;ं-विरुद्ध-(/077:8- 

ल९्लांठा | इशा707% 

उपनिवेशन-वसहात करण॑-()000- ५ ऋट 
ग्रा2807 ऋण-कज-])000६ 

। ऋण ग्रस्तता-कजबाजारी-]70०- उपबन्ध-तरतुद-?70 एंड 0 | 

उपभोग-उपभोग चेर्ण-(१०फएणा- ९ (९67088 
एमण्म | ऋण-पत्र- कज-रोखा- [90000077९ 

। 

उपराज्यपाल-प्रांताचा. उप-अधि- | प् 
कारी- #९छ/७७७७६ (30० फछसआएफ | कि फिक भागनएगा हि हे, 

उपराष्ट्रपति-दुग्यम प्रमुख-[)090७ए | ५2006 78 पद 
रा 7? 4 | |] अफसेशी 9 

शांत एकल य मत-एक बदल-मत-- 
उपराष्रपति-उपा-प्रमुख- ५[९९४ 3| 

एफश्हांतेशा ॥र26 एद्वार्डाश:80॥68 ९०06 

उपलब्धि-पगार-]90 पर96४ एकस्व-खास इक-8शा। 

उपविभाग-प्रांताचे केलेलिः भाग- क 
लत कटक-छावणी-()80६0777९॥/ 

5िफ्र-पारएंशंत्ा श सिवेश-वा॥ / कणक-हिशेब-2.000 पा उपवेशन-अ (5), [4 | कदाचार-गेरवर्तमूक-)/800॥8- 
उपविधी-संस्थेचे कायदे-ए०-8७ -ए00७ 
उपसभापति-समेचा उपप्रमुख- | कब्ना-ताबा-2088#कशं00 

720एणएज (ध्यं।्र090 | कपानी-संघ-(/07॥[0879 

उपस्थित होना-हइजर रहाणें- 5 ]0[१९87' | कर-कर-' जे 

उपाध्यक्ष-अध्यक्षान्या ऐवजी- कसर-करार-4 27९९फ०ा 
74ए४ए 957७४४८९7 | कर्तेन्य-क्तेव्य-)प7ए 
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हिंदी मराठी इंग्लिश 
क्तुममिप्रेत-केलें असें दाखविणें- 

शिफ््ठलांफ४2 ६0 09 0098 
कर्मचारी-बृन्द-दपीसांत काम करणारी 

मंडब्ही-8(व7ीं 

सम्बन्धी-कायद्ासंबंधी- 
7ट्टटथो 

कारखाना-कारखाना-7"8९६0ए 
कारबार-घंदा- पढंगर०85 
कारागार-तुरुंग-]278079 

कराबन्दी-कैदी-शि430707 
कारावास-तुरुंगवास-ने फ्र[07307- 

शा 

कार्मिक संघ-व्यापारी संघ-टी+806 
पृच्मांफ़ 

कार्य-काम घंदा-प80688 
कार्यकारी-तात्पुरतें काम पादणारा- 

#ैलापट 
कार्यपालिका शक्ति-अंमल बजावणी 

अधिकार-कर०८एप २० ए0छ07 
कार्यपालिका-अंमल बजावणी खार्तें- 

घ8ऋ९०परॉपे 7९ 

कालदान-पुर्ढे ढकलणें-4 0[0प्र/श 
कावरू-ताबा-(7प0806फए 
कांजी दोस-कोंडवाडा-(/806 

रि0प्रघत 

कानून 

किराया-भार्डे-फ क्ा8 
किसान-कूछ- शाह 
कुर्की-ताब्यांत चेणें-&(080॥ 
कृतिस्वाम्य-मुंद्रणभ_ इफ-(7+फ्र 

!५]'॥॥! 
प् 

हिंदी. मराठी इंग्लिश 
कत्य-कार्य-#प्रणटी0त. | 

केन्द्रीय ग़ुप्त-बा्तो बिमाग-मध्यवरत्ति 
गुव-पोलिस खातें-[४0॥- 

20768 ठिच्ा'28७ 
कैंद-केद-] 0 09778007707/ 
'कैदी-कैदी-2430 पर 

। क्ति-इ्जा-]0] पाए 
क्षितिपूर्ति बल-मागाहून दिलेल्या 

माफीचें बिल-3॥]] ० 
पगरतेशणशांत 

क्षमताशाली-कार्यक्षम -(१0777७४॥६ 
क्षमा-क्षमा-?ि्रा 007 

क्षेत्र-जागा-.6 788 
छेत्राधिकार-अंमरल-तें पर्ंडत007 

| 
खनिज-खनिज-]ध707४४ 

खनिज-बसति---खाणी कामगारांची 
वसस््ती-(४९-8) 8९६४०७७७७६ 

खनिज-सम्पतू-खनिजसम्पत्ती- 
गशान-तां ॥68007९९8७ 

खच-खचे-(/09६ 
खंड-कलम-(808९ 

ग 
गजट-गेंशेट-(926((8 
गणना-हिशेत्र-.8 ९००0 पा 
गणनानुदान-जमाखेंचोबर मतदान- 

५४०६७ ०7 80007 

गणना-परीक्षा-हिशेव तपासंणी- 
#प्रवाध 

गणपूर्ति-समेयें काम चाह दोण्या- 



( ६६ ) 

िंदी .. मराही.. इंस्लिश 
पुरती संख्या-(0.00#77 
गवेषणा-संशोधन--रै९३९७७४८)१ 
गूढ पत्र-गुत-मतदान-39॥60 

म-परिषद्- गांव-पंचायत- 
जाइड्ृ० 00ण7णी! 

आद्य-स्वीकारण्यासारखा- 
4 078270]6 

घ् 
घोषणा-घोषणा-]900]4878007 

चं 

चस्टम ( ना )-कृति-कायदा-& ०. 
चचौ-चर्चौ->8टएड४09 
चल अर्थ-( नाणें ) चलन- 

(7पफशाठ्ए 
चलावणी-( नाणे ) चलून- 

(ए7"शाटफए 
चित्तविकृति-मनाची मूढता-[77- 

80ए767688 0 प्ांगते 

'चिन्दर-चिन्द- ४ 87८ 
चुकती-करार-.4 ९7/०९०४९४६ 
चुने हुए-निवडलेला-+2]90080 

चुगी-जकात-2607०0 
चेक-चेक-(2४०००७ 

न्र्ड़ 
-छावनी-छावणी-(28॥8009.राप6४/ 

जञ 
जगह-पोष्ट जागा-70056 , 
जनगणना-खाने सुमारी-(*छा8प्र8 
जन-जाति-जमात-ल9७ 

हिंदी. मरादी इंग्लियी 
जन-जाति-क्षेत्र-जमाती क्षेत्र-त॑- 

धो 07९8 

जन-जाति- परिषद्-जमात-पंचायत--- 
प्रफाशे ए०णाणी 

जल-दस्युता-चचिगिरी-शि।४०ए 
जलरू-प्रांगण-देशाचा सम्रुद्र भाग-]'&४- 

णॉठण9 ज87:9 
जामिन-जामिन- 3] 
जांज करना-चौकशी करणें- 

गरिवृप्रा।8 
जिला-जिव्हा-»)#जं०६ 

जिला-गण-जिल्हा-पंचायत-मंडब्ठ- 
हलक 30970 

जिला-निधि -जिल्हयाचा फंड- 
॥ा8छनल #फ्ते 

जिला-न्यायालूय-जिल्द्ा-कोर्ट - 
छ8पांल (जा 

जिला-परिषदू-जिल्हा-सेडव्ठ- 
9566 (ए70०णस्लो 

जिला-मंडली-जिला-पंचायत-सं डब्ठ -- 
ज)8ज्रंऊ 0970 

जीविका-जीवन-साधन- 
॥॥फ्छा70०0 

जूआ-शद्ध-(/877 972 

जुर्माना किया-दंड केलेला-#पंछ९० 
जेल तुर्रय--२१8०७ 
ज्वार-जल-मरतीचें पाणी-५08।--- 

जश्त्तांशा'8 



(६७ ) 

शाप-लेख- ७000 
ज्ञापन-लिेख-चशा।0/धयातवे पा 

ड़ 

टंकण-नाणें-(४0४४929 
टांच-जमि-#॥४8८४ 
द्राम-दाम-ग एकता भर 89 
ड्राममाडी-दामगाडी-7 ७7८४7 

डु 

डिक्री-कोर्टाचा हुकूम-])00"९९ 
सः 

तत्समय-त्यावेके पुरता-707.. ४6 
प्र76 ऐश 

तत्स्थानी- त्यासारखा-(१077९४(00- 
प्रकागट 

तदथे-विशेष कामासाठीं नव्दे अशी- 
24 ४00९ 

सीर्ण-पास झाल- 988९0 
तीवं-मोजदाद करणें- 8 5828800॥6 
तृतीय पठण-तिसरें वाचन-फ्रांडत 

7९ध्गांपर् 

अवाषिक-बैवाषिक-णंटाएंंक। 
थ 

थाना-पोलीस चौकी-?0[708 
968607 

द् 
दत्तक-ग्रहण-दत्तक- 8 धै0 07 
दत्तक-स्वीकरण-दत्तक घेणें- 

40%षम0ा 

दिंवी मराठी इंग्लिश 
दस्तकारी--इस्तव्यवश्षाय-- में ४७० 

| ६:॥॥] 

दत्तावेज-दस्ताएेबज-4200077004 
दंड देना-शिक्षा करणे-[?्रांधा 

| दंड-न्यायावूय-फो जदारी-फोर्ट- 
। हि (पांच (०चए७ 

| दंड-चिधि-फीजदारी-कायदा- 
। (फलों (8 ज 

| दंड-सम्बन्धी-गुन्देगारी संचधी- 
; ' (जंणणो 

दंडादेश-शिक्षा देणे-६९४८८४८९ 
दंडाधिकारी  न््यायालय-मेंजिस्ट्रेट्चे 

कोर्ट-५82307808 83 00776 
। दाखलछा-दाखला-फशञाए 
| दातव्य-धर्माथ दान- (00७&397968 
दाय-वारसा-.र॥९ए ७870९ 

दायित्व-जबाबदारी-॥॥9 09797 
| दावा-दाबा-९()॥ क्षय 
दिवाला-दिवाडें-89र:7०७/०ए 
| दिवाला-दिवालें-नादारी-4080- 

एशाएप 

दीवानी-मुल्की-(ए7] 
| दीबानी-अदालूत-मुह्की कोटे- 
| (अर एठ्पाक 

| दृष्ठंक-परदेशगमन  परवान्यावरील 
। ठसा-शां888 

| बेय-फी-फ 96 
देशीवकरण-देशी बनविर्णे-र8॥0- 

#ां४क्काएणा 



(६८) 

दिंदी मराठी 
दोघरा-दोन-कायदे-मंडरट असलेली- 

8-९६७7९०यो 

दोष-प्रमाणित-शिक्षा झालेला- 
(एण्रांडश्ते 

दोष-सिद्धि-आरोप छिद्ध झालेला- 
()07ए७07 

दोषारोप--आरोप ( फौजदारी )- 
(709६-2० 

चुत-सद्दा-(ह्का।0त32 , 
दिएही-दीन-कायदे-मंडब्ठ असलेली- 

छा-एणाढाकों 
द्वितीय-पठन-दुसरें वाचन-86९07व 

६०४०४ 7०४ 
ध्य 

घन-पैसा-(००७९ए 
घन-विधायक-पैशाबविषयी बिल-- 

॥076ए-0॥]] 
धमे-धर्म-7शांधता 
धर्मस्व-देणगी-स्0000 छरग्रा ७8 
घंदा-घंदा-(0९९पफफु४एं ०07 

न् 
नक्ष-नक्षी--96४ 87 
नगरक्षेत्र - म्थुनिशस्िपालटीचें .क्षेत्र- 

शफ्ांलंफब) 888 
नगर-द्ामवे-म्युनिसिपलछ ट्रामवे- 

अफ्रांटंफएथों पफ्क्राणवफए 
नगर-निगम--नगर- पालिका- पए- 

अंफशे ए07फएक-न्ण0्च 
नगर-पालिका-लद्दानशा शहराची 

मराठी इंग्लिश 
म्युनिसिपालटी-*रै प्रशांध09॥60ए 
नगर-र्थ्यायान-म्युनिसिपल टद्राम- 

ए्गांटसएओं पाक 
नगर-समिति-म्युनिसिपछ कमिटी- 

३ परच्ांसफशी (ग्रच्रा00७ 

नागरिकता-नागरिकता-(॥82९7- 
899 

नाम-निदशन-सरकारकड्टन नेमलेला- 
0790० 

नावधघिकरण-आरमार- ७ 07078|0ए 
निकाय-संस्था-स्3009ए 
निश्षेपनिघि-कायम स्वरुपाचा फंड-- 

शिंगादागए शप्रात 
| निखात-निधि-शिल्लक निधि- 

प78४88प्ा/९ (7076 

निगम-नगर पालिका-(20790- 
7807 079 

निगम-कर-नगरपालिकेचा कर- 
(707क्०*बा0ठत7 पक 

निगमन-संघटनेची स्थापना- 
काठ्णफुणथा0त 

निगम-निकाय-संघटित संस्था- 
8099, (४0770 7व्रा6 

निदेश-निर्देश-आशा-)76ल्#4070 
निधि-फंड-#' पते 

निबन्धन नोंद--६०४8४॥8॥07 
निबद्ध-नों दलेली-१०28(9"90 
निबन्धन-कलम-अट-7छ0&'क 
नियन्त्रक मद्दालेखापरीक्षक-हिशेव 

तपासनीस प्रमुख-(/07007067 
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मराठी 
कप 3प्नोता00-"(पैशाश' 

हंदी 

'नियन्त्रण-सरकारने बांधलेले माव-- 
एकाए्ग 

सनियम-नियम-7रे घो७ 
नियुक्ति-नेमणूक्र - 8 9007/फाश्या 
नियोजक-उत्तरवादिता-माल्काची 
जबाबदारी-7७फ०ए९ए४३ 8- 

'फाआए 
नियोजक-दातव्य-माठरकावरची 

जबाबदारी-स्0799]09७778 ॥9- 
000 ॥ 

गनिरसन-रह-३०.७४ो 

पनिरांकरण करना-रद् करणें-& 0970- 
2968 

/निरोध-ताबा-(/४७४४००ए 
'निरोधा-एका बाजूस ठेवर्णे-(0७8- 

776 

'निर्णय-को्टाचा निकाल-ठ प्र02- 
गाशा 

'निणौयक मत-अध्यक्षार्चे जादा मत- 
(8४४४९ ४०08 

निर्देश-संबंध-२९(९४७७४९९ 
निधोौरण-अंदाज-.0 8809876४ 
निर्बेन्धन-निर्बेध-4०४(77९४07 
निर्माण-तयार करंणें-(७॥ एक #र्ण- 

प्र9 
नियोत-बाहिर पाठविर्णे-॥४४७9076 
+नियौत-कर-निर्यात-कर--05ए907 

घ्ड् 

'िर्यात-शुल्क-निर्यात-कर-एड़एफ॒०४# 
(१ 

इंग्लिश हिंदी. मराठी. इंग्ल्शि 
निर्योग्यवा-अपात्रता--]9)8806ए 
निर्वेचन-अथे लावण-]7॥९7//४- 

श्त0णा 

निर्वसीयत-मृत्युपत्र न करणें- 
| उक्राए8४806 

। निर्वसीयता-मृत्युपत्न न करतां--- 
| 4798४४8९८ए 
| निर्वेदन-पार पाडणें-सोडणें-]080- 
| 8728 
निर्वाचक-गण-मतदार-संग-- 

ऋ#र७ल०-शो ०0॥626 
निर्वाचक नामावली-मतदारांची यादी- 

प्र]020-9ा 7ण8 
निर्वोचन ( क्रि. )-निवडणें-॥0७ 
| निर्वाचन ( ना. )-निवडणूक- 
| |) ७१ ॥।॥| 

। निर्वाचन-अधिकरण---निवडणूक- 
चौकशी-मेडल-0)0८४00 

प्रणकणाओं 

निवाचन-आयुक्त-निवडणूक-कमिश-- 
| नर-ाग्राएला070 (0०४फांहशेत्प्रण 

निर्वाचन क्षेत्र-मतदार-संघ-- 
(४07४#6प्रशा0८ए 

निर्बाचित-निवडलेल-7०८2० 
निवासन-कार्लेपाणी-जन्मठेप- 

प्रफाहए0०+/ ४०0) 
निवाह-मजूरी---जीवन-वेतन-- ४ ४- 

एए्टु चरछ26 

निलम्बन ( क्रि. )-तास्युरतें दूर 



( ७० ) 

हिंदी मारी इंग्लिश | हिंदी मरादी इंग्लिश 
करणें-हाएए७धर्त | न्यायाधिश-न्याय देणारा-तें 708० 

निलूम्बन ( नाम. )-तात्पुरतें दूर- 
छिप्रषछ९7507 

निवारक-निरोध-अडकबवून ठेवणें- 
२-९ए९॥४78 तंर७॥४070 

निदृत्त होना-पेन्शनीत निधर्णें-- 
॥६०४76 

निवृत्ति-पेन्शन घेणें-१९७॥0९७00२ 
निवृत्ति-वेतन-पेन्शन- 7 छ७घ8075 
निषेघ-बंधन-#07%0 
निषिद्ध-बंधघन घातलेल-[70%ा- 

90७9 

निष्ठा-निषशा-.3]]0287008 
नोंदना ( क्रि, )-नोॉंद करणें-8०४१- 

शाश' 

नौकरी-नोकरी-]0790 शञाशाई 

नौऋरी-कर-नोकरीबरचा कर-ता- 
[70097067#6 ६85 

नौकाधिकरण-आरमार-6 तणा7&8॥7 
नौ-परिवहन-जलपर्यटन--ए७ए22- 

॥06फ 

नो-सेना सम्बन्धी-आरमारी-'र७४ ४) 
न्यस्त करना-मार्थी मारणें-7ितत प- 

8; 
न्यायपालिका-न्यायदेणारी-णं 00 - 

संध्यए 
न्यायाधिकरण-न्याय देणारें मंडछ्-- 

प'छलाप्त७) 

म्यायाधिपति-न्यार्य देणारा-त एघ७/0७ 

न्यायाल्य-कोर्ट-(/077% 
न्यायाल्य-अबमान-कोरोचा अपमान 

-()०7स्श॥ए0 ण (४0च७ 
न्यायिक-कार्यरीति-कायद्याचें काम- 

बे प्रवेलंबोी 00९९0 772 

न्यायिक मुद्रांक-न्यायालयाचीं तिकिटें 
जय प्रवेश हॉथ795 

न्यायिक शक्ति-( कायद्याचा ) न््याया- 
लयाचा अधिकार-पं परण0४8| 70९" 

न्यास-विश्वासु संघ-४४ए४ 

न्यूनन-थोडक्यांत आणपणें- 
2 0०072७ 

प् 

पक्ष-पक्ष-7047॥9 

पण लगाना-शर्यत मारणें-3% 
पण क्रिया-सट्ठा खेलणें-8९४0४0९8 
पण्य चिह-व्यापारी शिका-'(९- 

लाध्ात86 ७४: 

पत ( ना )-पत-(४०१६ (४. ) 

पतन-निरोध-बंदरंत डांबून ठेवर्णें- 
2090 पृप्रशा978 

पथ-कर-रस्त्यावरीकू कर-॥०)!] 

पथ-नियम-रस्त्याविषयी नियम- 
छिप ०0 ६9886 7080 

पद-जागा-?08 
पद-( ऑफिस ) इपीस-(»#0९ 
पदच्युत करना-काह्ून टीकर्ण-[)- 

ु क्ा89 
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पदत्याग-राजीनामा देणें-8०8४- 

छ8005 

पदचारी-+दृषीखर---]0८९प्राप्रजशा: 
छ 97 ०706 

पदाधिकारी -हपीसर-(0#6७/ | 
पदावधि-द्वापीसची मुदत-7'७०प/४ 

परदावास-हपीसराची रदह्ाण्याची जगा-- 
()ग0ंथ 7680९006 | 

पदेन-जादा हपीसर-]25-0ले० 
प्ररकीकरण-बहिर काठणे--4 ]९7७- 

बता 

परमादेश-मोठी आज्ञा-]8708- । 
पपघछ्ठ 

परन्तु-जर-तर-270906ऐ 

परमट ( नाम )-परवाना-?९7ं | 
परामश-विचारविनिमय--(!075प्ॉ५- 

कॉतठ्त 

परित्यजन-त्याग- 4 0 87007770व6 

परित्याग-त्याग-.4 08067 शा 
परित्राण-सुखरुपता-846ए प्रशा' 
परिपालन-अमलांत आणणण्णे- 

ग्रएशफछा 
परिप्रश्र-बौकशी-7 ४५ पां।'ए 
परिलब्धि-इतर मिव्ठकत--#छावु- | 

एांश्(छ | 

परिवदन-दक्कणवृछण-7रफश्याछ्एट/: | 
परिबइन-नेणें-(/&7798० 
परिब्यय-खचे-९(208 
परिषद्-परिषद-(:४0४ए०ॉ] 

हिंदी मराठी. इंस्किया 
अरिषद-आदेश-कौं सिल्]यी आशा- 

(37९० ० (ली 

परिसीमन-सीमा ठरविणें-])6|॥70- 
#8769फ 

परिसीमा-सीमा घालणें-- 
॥॥ग्रॉा।&0095 

परिहार-करमी करणे-२९०७ा४800 
परिवार विधेयक-माफीचें बिलू« 

छा ७ 770०ण्ताए 

परोक्ष निर्वाचन-अप्रत्यक्ष मिवडणूक- 
इंचरग7९ल शेलका0फ 

पर्यवेक्षण-परीक्षा-#87९लपंका 
पर्यालोचन-मुद्दाम -»छ07श0:७७ 
पश्चु-अवरोध-कोंडबाड-( १४६0८ 

२0प्रा705 

पंचाट-( मध्यस्थाचा ) निर्णय- 
#& जगत 

पंजी-रजिस्टर-१०2#९० 
पंजी-रजिस्टर केलेछा-[4०28027090) 
पंजीबन्दन-नोंद करणें- 

हि0880978४07 

पंजीयन-नोंद करणें-]९७९४७678- 
चिणा 

पात्रता-पाच्रता-9 8093 
प्राच-पात्र-्योग्य- 7०७ 
पार-पत्र-देशाबादेर  जॉण्याचा पर- 

वाना-32888 2075 

पारण-पाृस-२8&58 

पारित-पास झालेला-[?98880 
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पारितोषिक-बक्षीस-र6फफ़धा-ते 
पारिश्रमिक-मोबदला-रि७ााएछश0७"४- 

।)8॥ ९। 

इंग्लिश | हिंदी मराठी इंग्लिश 
पेश्चा-घंदा-?70०९४४०॥ 
पोषण-निरवाह-४ &700087908 

पोषण करना-पोसणें - ४90 
पावती-पावती- ६९८९ ६७६४ (7४7००) | पौरत्व-नागरिकता- (82087 
पीठासीन होना-सभा चालबिणें- 

पीठासीन पदाधिकारी-अध्यक्ष-- 
ए?#€श४ंपंजर ०6०७४ 

पु नरीक्षण-तपासर्ण- 6२505 

पु नर्विकोकन-तपासणी-२७ए३४छ 
पुरःस्थापन-पुढ़ें मांडणें-[7870006 
पुर :स्थापना-पुढ़ें मांडण्याची क्रिया- 

[7ए०व४७ा67 

पूर्त-धर्मादाय-(ऐ807ए 
पूर्त धार्मिक धर्मस्व-धार्मिक देणगी- 
(7१8७४ 9)९ 800 +#शां20घ558 

९0800 -70# 
ते संस्था-धार्मिक संस्था- 

इ॥हवा१0800० 70806006 05 
पू्त मंजुरी-आगाऊ मंजुरी- 

2फ5९२०१0प8 887७707 

पूर्व संगमति-आगाऊ संमति - 
7?-₹एा०प्र8 ७00घ8९7॥ 

पूंजी-धन-दौलूत-()8 ६] 
पृष्ठांकन-मान्य-]09007586 

पृष्ठांकित-मान्य केलेलें-[00007880 
पेशगी-बविसार-.4 0ए8॥09 

। प्रकट करना-उघडकीस आणणें-- 
एःछ्डांत6 | 

| प्रकाशन-प्रकाशित केलेली-? ए0)९8 
42]800एश"ए 

0 

| प्रकिया-कामाची रीत-?008वै७७७ 

पुनर्विचार-न्यायाल्य-अपीलाचें कोटे- | 
(४००७ ० 477९०) | 

प्रख्यापन-प्रचारांत आणर्णे-?09- 
प्रो 98 

प्रग्रहण-अटक- 6 77:880 ह 

प्रचकित-चाले-(5 धा।'९१४ 
प्रचार करना-प्रचार करणें-7709- 

329/(6 

प्रतिकर-भरपाई-(200790788607 
प्रतिकूल असर डालना-प्रतिकूलता- 

4स्6€ट शुंग्वांलंशफ 
प्रतिकूलता-विरुद्ध-(20778ए९7॥- 

ठ्प 
प्रतिकूल ग्रभाव-विरोध-?शुंप्रतां 2७ 

प्रतिकूल प्रभाव डालना-विरोधता- 
+076०७ एण्शुंघगं लंड] ए 

प्रति-कृति-नक्कछ-(76फ॒फ 
प्रतिज्ञान-होकर-.4 77778#079 
प्रतिनिचि-प्रतिनिचि-छि७ए॥७8९॥ 

६80५6 

पतिनिधित्व-प्रतिनिधित्व-३९४[0798- 
शांधांगा.... 
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हिंदी मराठी इंग्लिश | हिंदी मराठी इंग्लिश 
प्रति पत्नी-डुसन्याकड्ून- 7० 5ए प्रत्याभूति-आधार-(+ प्रर-8098 
अतिपाब्॒क अधिकरण-अज्ञात-पालक, । प्रथम-पठन-पहिलें वाचन- फप8६ 
को्टे-(0 77 ०0 ज708 70#्ाए 
अतिमूति-आधार-8600०५9 प्रथम-सदन-खालचें विधि-मेंडब्ठ- 
ग्रतिरक्षा-बचाव-)0/0002 [,0 श&० न्ी00988 

प्रतिलित्य-नक्कछ-()0०७ए | प्रधान-संत्री-मुख्य-प्रधान- 006 
प्रतिलिप्यधिकर-मालकी इक्क-(/09- | "चीपांड0ए 

शापट्टी0। | प्रपत्न-नमुना-पत्रक-म0या 
अतिवेदन-रिपोर्ट-ह७[०07% | प्रमाव-बजन-- क्र प९008 

प्रतिव्यक्ति-कर-डोईपद्टी-089088- | प्रभु-सुख्य राज्यसचाघारी-80ए- 
07 एईधजट शहर 

ब्तिषिद्ध-आडकाठी असलेला-7?70- | अभुता-साम्राज्य-80ए७/शं४27४ए 
४॥४०॥७0 | प्रमाण-पत्र ( सर्टिफिकिट ) प्रशस्ति- 

प्रतिषिध-आडकाठी-बंदी-?70॥70- | पंत्रफ-(70#॥64806 
[ध07 | प्रमाणीकरण-प्रमाणभूतपणा- 4 पघ६- 

पति-शुक्क-प्रति-कर- (१0प07007ए४- | णाधल्था0०प 
]गष्ट 07868 | प्रमोद कर-करमणुकीवरीछ कर- 

अ्तिषेध-लेख--आडकाठीचा. हुकूम- | रिए/शिफश्रंता696 85 

एन ० ए7०09र060 | प्रयुक्तियोजणें-8 ०0 
अतिसंदरण-परत चेणें-]१०ए०]२७ प्रयोग-योजना-# एफ6क्क्ा०ए 
अत्यक्ष निवीचन-प्रत्यक्ष निवडणूक- प्रयोग-लाबणें-]0: ९९86 

एस शंका प्रतिरम्बन-शिक्षेची तहकुबी करणें- 
अत्यय-पत-(४८वां( दिकणे७९९ 
प्रत्यय-पत्र-पतिचा लेख-] ,०(6९78 | प्रवर-समिति-तज-समा-866८ 

० ९०0६ (70णण्ां६28 
अत्ययानुदान-पतिची मर्ते-५०६७४ | भ्विष्टि-दाखछा-ग्राए 

० 6०९०६ | प्रवेश-जोडून चेणें-.8 2०९४७ 
प्रत्यपंण-बादिर कादणें-॥0567807- | प्रवेशन-जोडण्याची क्रिया-/0088- 

भंठ्त शांग्प 
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अब्रजन-स्थानांतर- 2 ल्थग्ठत 

हिंदी मराठी इंम्ख्शि 
प्राककलन-अंदाज-" ४ क्रञा४/2 

प्रशान्ति-शॉतता-]78४ पृ णी।07.._ | प्रादेशिक आयुक्त-प्रांताचा कमिदानर- 
प्रशासन-राज्यकारभार--/ 9मांशा8- 

80009 

प्रशासन -वहिवाटणें-.8 09)985087 

प्रशासन कार्यक्षमता-राज्यकारभार 
क्रण्यांत वागबगारी-गिीी060780ए ० 

907णंग्रांड।'8॥४07 

प्रशासन कायपटुता-राज्यकार भाराची 
बाकबगारी -४:#िलशाठए 

#तेग्रात्तांश।80ा 

प्रशासनीय-राज्यकार भारा विषयी--- 
3 पकागां 87976 

प्रशासनीय-कृत्य-राज्यकारभाराची 
कृर्त्य-.3 078 ए8  परा- 

ला0जण5 

प्रशासित-दगासित्त-4 ताशं799/९वें 
प्रशिक्षण-शिक्षण- फिछांगां0€ 
प्रसंग-संदर्भ-(00/ ९5६ 
प्रसारण-दूर-ध्वनी क्षेषण- 

ड7०80083# 70 2 

असूतिखहाय्य -बाब्ठ॑तपणासंबंधी सोयी- 
शिाशा।।ए +शेर्श 

प्रसुतिसद्यायता-बाल्तपणाविषययी सोय- ' 
शै्रश्माए ल्शांर | 

प्रस्ताव-ठराब-(७६४065 

प्रस्तावना-उपोद्घात--२7९४७४9]8 
प्रस्थापना - ठरावाविधयी सूचना 

ही हुई ४०५ ९ | 

| 
| 
| 
। 

ह०९णावों (/0णााह्रण्य०फछाः 
प्रादेशिक क्षेत्रांघकार-प्रांतिय अंमल-- 

बछजं0जओं [७च्नंड3७07 
प्रादेशिक निधि-प्रांताचा फंड-- 

जिश्द्ाजाश #णछकपे 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र-प्रांतीय 

मतदार संघ-॥७छ७१॥077&) 

९07४४ प्रशा८ए 
प्रादेशिक परिषद्-प्रांताचें ( कौंसिल ) 

मंडछढ-8९४०घ४ €(70च०लं। 
प्रादेशिक भार-प्रांताचा खच- 

छण०ांको कडा288 
प्राधिकार-अधिकार- 4 पां079 

( &0- » 

ग्राधिकारी-अधिकारी -6 पा07709 
प्राधिकृत--अधिकार असकेलाय- 

स् 0078९. 

प्रान्त-प्रांत-7?70५४7॥08 

प्रापण-मिलठणें--4 ७९॥' 7७ 
प्राप्त होना-मिन्ठ णें-.4 ९6 
प्राप्ति-मिडकत-६6९८९ [४६ 
ग्रामिस री नोट-बचन चिट्ठी- 

?+6फ्राह807ए 70002 
प्रासंगिक-अयाचित्त- 00696 | 

ग्रोद्धघन-मिक्ठणें--4 ९९०7 प्र९ 
च्रोद्धघत-मिव्ठालेलें- 4 ९0-पए९ते 

फ 
फरियाद-तक्तार-(४007फ़ोश पा 
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हिंदी. मराठी इंग्लिश हिंदी. मरादी इंग्छिशं 
फारम-नमुना पत्रक-क 0 भविष्य निधि-प्रॉन्दिडंट फंड>-270ए- 
फीस-फी-7७९8 00॥ पते 

फेडरल न्यायालय-संयुक्त राज्यायें | भर्ती-सैन्यांत दाखल-भरि0टरंधि- 

य भागिता-भागिदारी-?&/एशछ॥79 
बंटवारा-तोडून देणें-4]058000 | भाटक-भार्डे- 8०४६ 
बनाये रखना ( क्रि. )-पोसणें- क् भाडा-मा्डे- ४7९ 

शिक्वाताथत।) | मार०खच-(7॥872० 

बनाये रखना ( ना. )-पोषण-)र&- | भारग्रस्त संपदा-कर्जाचा बोजा अस- 
790९797006 | छेली संपत्ति- शिएक्टप्राफ़ैशस्ते €8- 

बंदी करना- बंदीबान करणे-6 77€8/ ६8६८४ 
बन्दी प्रत्यक्षीकरण-ताबडतोब मुक्त | भारत सरकार-हिंदी सरकार-(॥0४- 
करण्याविषयी अज-'ज 0९88 (20 शायाशा 0 शतक 

| 7०8 | भारित करना-भरणें-करणें-(१॥४72९० 
बन्धक-गद्दाण ठाकणें-०7४29828 | भू-अभिलख-जमिनीविषयींचें पेकॉर्ड-- 
बरू-सैन्य-70728 | 4,088वतें ॥१९००7०8 
बहि:शुक्ु-जकात-(/प्र४07 07४४ , भू-घृति-जमिनीसंबंधी मुदत-] ,बाव0े: 

न्यायालय 7€तेश'तहों (0०ए७४ श्णा 

। 

बहुमत-बहुमत-'ई 8]००४६५ । 60०88 
बांद-सोंपविर्णें-3]0000९7४ भू-राजस्व-जमिन महसूल-] ,हते 
बिल-( बिल ) मसुदा- आओ | ह०ए९7 ०९ 
बीमा-विमा--ए5फ078९8 | भ्रष्ट-श्रष्ट-(.00ए[7/ 
बीमा-पत्र-विम्याची पॉलिसी-?0]- | 

॥09 ०0 78प्रा'्चाव22 न 

बेकारी-बेकारी- 7,%शफु0एणशा मजूरी-बेतन- ४४० 
बैठक-बैठक-5706 772 मण्डर-जिल्द्दान अंडशलंल 
बैंक-बैंक-3&77/८ मण्डल्न्यायालय-छजिल्हा-कोर्ट- 
बोर्ड-मंडलू-3087ऐं ए०चाक, जिंशलंक 

.। | सण्डर्मघीश-दुष्यम._ कमिशनर-- 
भत्ता-भत्ता-40 कक्का०8 |... फकक्॒ण॑ष एका्माहशणाए- 
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हिंदी . मराठी. इंग्लिश | हिंदी मराठी . इंग्लिश 
अण्डलायुक्त-दुब्यम_ कमिशनर- | मरण-झुल्क-सृत्यु-कर - 0686 

->िक्रपाए ए०्गाधांडडं णाशः 08090ए 
मण्डली-मंडछ-]80क70 महाजनी-बेंकेचा घंदा करणारी- 
मसत-मत- ५ 0५७ 9६7्ररागए 
मझवतदाता+मत देणारा-५०(७० । मदहाधिवक्ता-सुख्य सरकारी वकील- 

मतदान-मत देणें-५०४४७८2 | #स्पए२0०९४९-तशा ९ 
माताधिकार-मताचा अधिकार- महान्यायबादी-सुख्य सरकारी कायदे 

शिा:9826 ।.. सह्यगार-8॥00070ए-007कथे 
मतिमान्य-बुद्धिची जडता-420॥- | महाप्रशासक-मुख्य. राज्यकारभारी- 

हु 7688 | 4 तागीपांबधब्राए-जिशाला'्ब। 
मध्यस्थ न््यायाधिकरण-मध्यस्थ | महालेखा परीक्षक-मुख्य हिशेब-तपा- 
चोकशी-मंडछ-/ै 08 तरपप- सनीस-8 प्रतं६0-(0७/0'थ 

ए&) | मसहाभियोग-बड्या अधिकारावरील 
मध्यस्थ-मध्यस्थी करणारा-8 शे»+- खटला-ों 90880 776७79 
है 78(07 | संजरी-संज्री-88900॥00 
सअध्यस्थ-निर्णय-मध्यस्थाचा निकाल- | मझ्ानदेय-कामग्रीचो बक्षीसबजा अल्प 
67970'8007 देणगी- लि 0707दव+ं 70 

मनोदौरब॑ल्य-मनाचा कमकुवतपणा- | मानव-पण्य-माणसाची खरेदी-[५8- 
3002 जट&र07888 गि0 ॥ गैप्रय7 एऐशंप28 

सनोनयन-नेमणें-२०एांए्४७._ | मानहानि-निंदा-])लैक्वाए ॥पं०त 
समनोबेकल्य-मनाचा कमकुवतपणा- | मान्यता-मान्य करणें-५४)॥०४ 

जछााधे तशीलंशालए | मॉर्गदशन-मार्म दाखबिणें- 
सन्त्रणा-सलछा-.5 0 ए09 (+ए0१4॥॥0९ 
मन्त्रणा देना-सका देणें-8& 00738 | मांग-मागणी-])009४0 
सन्श्रणा-परिषद्ू-सछागार मंडव्ठ- | मीनक्षेत्र-मासेमारी-7(४॥७०४पए 

#वेरंघ0"ए (!0०७०। | मीन-पण्णे-मासेभारी-#५ं307५ 
अन्त्रि-परिषद्ू-मंत्यांचे. कॉसिल- | मुक्त-सूट असलेछा-]75०॥76 

(20प्राओं। ० '(४8॥9"8 | मुखिया-प्रमुख- 647 87 
मंत्रि-मंत्रि-)07रांझछ7 मुख्य-प्रमुख-(2॥7्षश 
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हिंदी मराठी . इंग्लिश 
मुख्य-आयुक्त-मुख्य कमिशनर--- 

(एफ (0०0ण्णांइशडां०मशः 
मुख्य-निर्वाचन-आयुक्त-मुख्य-निवड- 
णूक कमिशनर--(रां्श 06260 

(:४0छारांडडं०0फ7छ- | 

मुख्य न््यायाधिप-सर न्यायाधीश-- क् 
(/शारश 7प&॥06 | 

मुख्य न्यायाधीश-मुख्या न््यायाधीश- | 
(भरार्श उप१2० | 

मुख्य-मंत्री-मुख्य-प्रधान-(४ार्श | 
(फांशंकः | 

मुद्रा-शिक्का-5७9 । 
सुद्रांक-झुल्क-शिक्याचा स्टैंप- 

छिध्गाए पाप 

मूल्धन-भांडवल-(289॥0| 

मूलधन-मूल्य-भांडवछाची-किमत- 
(०४४४४ ४8।०९ 

य 
यथास्थिति-जशी परिस्थिती असेल 
त्याप्रमाणें- 08 ४6 ९88९ 7089ए 6 
यन्त्रशात्न-स्थापत्य-#927890९/772 
यानचिका-अर्ज-260 ४०07 
यातायात-आवक-जावक-]7&४0 
योगकाल-रूजूं द्योण्याची वेब- 

बेंगेग्रांपर ४776 
रः 

रक्षण-राखून ठेवर्ण-]१९8७/"पथ0०7 
रक्षाकबच-सुखसपता-5462 पर्चा 

हिंदी मराठी 
रक्षित-चन-राखीब जँंगल-- 

ऊफठ5०नपछ्ते (0छहां: 

श्थ्यायान-द्राम गाडी-7'7थ्ाए॥' 
रह करना-रइ करणे- ७ तत एय९7०ए 
रसीद-पावती-४९९७ ७०६ 
राजगामी-खरकारजमा दोणै-- 

॥7380९8४ 

राजनय-राजकीय कारवाई-- 
॥)ए0798४०ए 

राजस्व-वसूल-]0९९९४०७ 

राजस्व-न्यायालय-जमीन महसूल 

कोरट-ि०ए४९०॥०९ (00 प/6 
राज्य-राज्य-88७ 
राज्यकी सरकार-प्रांतार्चे सरकार- 
(४०एश#शश्तञा ण॑ 8॥906 

राज्यक्षेत्रे-राज्यांत मोडणारा प्रदेश- 
व्रध्णापणज 

राज्य क्षेत्रांतील प्रवतंन-राज्याच्याः 
बादेरील प्रदेशांतील घडामोडी-शि5- 

79 शातॉठगशों 07९/४४०7 
राज्यनिधि-राज्याचा फंड-8॥908 

#एठे 

राज्य-परिषद-राज्यांचें मंडछ-()0ए- 
एछञ] ० 509९8 

राज्यचाल-( गव्दरनर ) प्रंतताधिषति- 
(+0०एशाज़एक 

राज्य-यूची-राज्य-जेत्री-5&/8-7 48 
राय-मत-(2छ्ांग्रां०प् 
राशि-श्वंख्या-6 ए४007६ 

इंग्लिश 
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बहिंकी.. मराह्ी इंश्छिशा | डिंयी.. मराठी इंग्लिश 
राष्द-राष्टर-प कां०छ लागत-खच-(/08 
रष्ट्रकूण-देशाचें कर्ज-?फ्रांट.| छागू होना ( ना )-छागू पडणें-(7) 

8604 फनी टका0ा 
राष्ट्रपति-देशाचा अध्यक्ष>?7०७- | छाम-नफा-+ि/0# 

त७४ | छाम्रांश-नफ्याचा भांग-)ां0०४0 

राष्ट्रपति-प्रसादपथत-अध्यक्षान्या लिखत-कांगद-प ध्नीए शा 
मर्जीत असेपर्यत-]0)07778 ४३७ ए- | (रुखित सूचना-लेस्वी सूचना- 
€88प्राः'& ० 6 ए7कल&ात०7 र०भांएछ 0 शञात7४ 
राष्ट्रीय-राजपथ-देशाक्या मालकीचे | (तर छेखी समन-ए77६ 
रस्ते-'र&#0 0) क्र श्ञ89३ छल खा-हिशेब- 8 ९९०प्रा 
राष्ट्रों की विधि-देश्ावे कायदे-[,&७- । हैखा-परीक्षा-तपासणी 4 ए0॥( 

ऋू$ रण 2९७६४0785 | 
रिक्तता-मो कब्ठी जागया- ५४ &०४४८ए । लेख्य-कागद पत्र-)9000706760 

.रिक्ति-म्रोकब्ी जागा-४ 80७४०ए लेखानुदान -हिशोबावर-मात-- ५ ०५४8 
रिक्ति-खालीं जागा- ४ ७४०७४८ए 07 8000 प्रधरा8 
रिक्थ-इस्टेट- 900०9 | छेखादेना-व्यवहार-[0 8५४7 88 
रिकावट-अडथछा-38/7 ' लछोक-जनता-?९०फ० 
रूढि-चाल-()घ8070॥ | छोक-अधिसूचना-जाहीर खबर- 
रूप-स्वरूप--]70फा । >पफ्रआ९ ४0004407 

रूपभेद-मुरड-७०१०४४०॥._ छोकसभा-लोक-रह--र्त 0986 
| रूपांकन-नमुना-98ं 879 0 66 7९०७ 

रेल-रेलबे-रिक्व। घर 8 ए । लोक-समाज-समाज-( 70070 ए77 

ब ल्् | लोक-सेबायें-राष्ट्रीय नोकस्या- 
लंगरान-थाड्े -२९४६ ए्रम्मठ 8७7एां००6 
लूगाना- लादर्ण- [70 7088 ल्वेक-सेवायोग-राष्ट्रीय नोकरी-कमिशन 
लरूघूकरण कमी करणें-()077प/8 ए70900 867ए०९ 
लम्बमान-चालू असरणण-३७णगट (20कणांश्छ07 
“रम्बित-चादू-+0997738 लोक-स्वास्थ्य--समाज-आरोग्य-- 
लाइसेंस--परनाना-+ 06502 आजिाए ऊैश्शोए 
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हिंदी. मराठी इंग्लिश 
" - 

वकालत करना-वकीली करणें-- 
शि6छत 

वकील--वकील-]?]०&087 
वचन पत्र-वचन चिट्ठी- 

2 3709ग्रां8807"7 प्रण॑8 

वचसबंधन-वचन देणें--]फ 292- 
छपरा 

वाणिकू-पोत-व्यापारी आरमार- 
टीका पाध्यापंत्2 

वयस्क-सशझ्ान सनुष्य-. ४ ४]07 

वयस्क-मताधिकार-प्रौड-सत- 
2 दैपा 8प79328 | 

बरी-कतंव्य-) 00५ | 
बसीयत-मत्युपत्र- ७१) 
बस्तु-भाडा-ने-आण करण्याबदल 

मार्डे-[7७ ४॥# 
बहन-पत्र-माल नेण्या-उतरण्याचें 
पत्रक-397 0०4 8दए7९2 
बेटन-देणें-.॥ ।। ०६ 
वाकू-स्वातं न्य-भाष ण-स्वातंत्य- 

ऋ-७९१०४ ० ७ 892689 
वाणिज्य-व्यापार-(४0079&00७४७ | 

वाणिज्य-दूत-च्यापारी प्रतिनिघि- | 
(४०एछड्पो 

आणिज्य-संबंधी-ल्ययपार विषयक- 

। 

। 
॥ 
| 
है] 
| 

हिंदी मरी इंग्लिश!) 
बाद-अआतिवाद -अाद-विवाद-+(*एआ> 

४#07९78फ 

वाद-मूल-चबांद-मुद्दा-(४8५8९ त * 
घलाठप 

याद-विषय-घादाचा विषथ-/)60&(8 

वाद-विवाद-चर्चा-5 प्रणुं०क 
प्राहाश' 

वायदा-बाजार-वायदे-बाजार- ि7/- 
घा९ आक्ा 42९६ 

वायु-पथ-विमान-मार्ग-.4 ॥7छ8ए8 
वार्षिक-वार्षिक- ॥ त प्रथा 

वार्षिक-वित्त-विबरण-वार्षिक- 
आशर्थिक-पत्रक- 6 तशपनों विक्षाएन 

4 #8शणशां 

वार्षिकी-दरवर्षी देण्यार्चे-तैए0ञ्तों- 
शंदड 

विकलून (क्रि. )-खर्चाचे बाजूस 
घालणे-)0४॥॥ 

विक्ृतचित्त-मनाचा मूढ- (730 पाते 
जांपते 

विक्रय-विक्री-89]09 
| पिक्रय-कर-विक्रि-कर-54)68 ड़ 

विघटन-विसजन-])7580 प४0फ; ।$ 
विचार-विचार-(१09870079(709 | 

विचारार्थ प्रस्ताव-बिचाराविषयीं 

(१0४७छलें४) | सुचना- है त४9ा स्डप्र%्त की) 

चाद-वादाच मुद्दा-()879389 

आद-पद-सुद्दा- 886 

विवरण-वबांयणै- ए77%08 

वित्त-अपषे- #१7)98702 ३ 
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हिंदी. मराठी इंग्ल्शि 
वित्त-विधेयक-अर्थ-बिल-मपंत890९- 

(70प्र7880/ 
वित्तायोग-अर्थ-कमिशन - शिंतवा- 

लंबा 

वित्तीय-आर्थिक-प्ंरंश्यटांश 00- 
प्रद्ुध१0 

वित्तीय भार-आथिक जबाबदारी- 
म्रावब्राल॥)] 880शा7श0ा 

वित्तीय विदरण-आर्थिक पत्रक- 

विदेशीय कार्य-परदेशाांतील घडामोडी- 
#09सड्रण 4ैतशिफड 

विदेशीय विनिमय -परदे श- हुंडणा- 
वब5-# 07९8० ९<ट872० 

विधान-कायदा-] 62१७ ४४09 
विधान-परिषद्ू-कायदे-मंडछ-] ,९४- 

5776 (007स्ल] 

विधान-मेडल-कायदे करणारी 
संस्था-] ,027686 078 
विधान-सभा-कायदे-मंडल 

( असेंब्ली )-,०४27१६/8 7९ 
2हडशा॥0]ए 

विधायिनी शक्ति-कायदे करण्याचा 
अधिकार-],02:0&0ए8 . 00ए९7/ 
विधी-कायदा-] ७ * 
विधि-प्रशन-कायद्याचा प्रश्म- 

(१०९४(०॥ ०0 |9 
विधि-मान्य-कायदेशी र-चलन-- 

ब,62७ो धश्ातेर- 
विधियोंका खमान सेरक्षण-काययदाचें 

हिंदी मराठी इंग्लिश 
समान संरक्षण-70 प&). ए-00०९- 

[07 0 [8ए 
विधि-संबधी-कायदेशीर--] ,०2४] 
विधेयक-कायद्याचा मसुदा-आ)) 
विनियन-नियमन-रिशछ एा0ा 
विनियमान-निधमन करणें- . 

छ०2०ए१६(९ 

विनिमय-पत्र-देवधेवीचें बिछू- 
छा ०६ 6रढाशाए० 

विनियोग-ज्या त्या खात्याची खर्चो- 
साठीं वांदणी--4 9एा'00पं४ग 09 
विनियोग-विधेयक-वाटणीचें बिछू- 

२०ए770778060 )जं, 
विनिश्चय-निफाल-])9009909 
विभाग-भाग-85९९०707्न 

बिभाजन-वांटणी-96070 प07 
विभेद-मभेदभाव-»82४ एग75& नल++ 

.. 0 

विमति-विरोध-9788000 
विमान - परिवद्द - हवा-पर्येटन-.6ै 7 

ह8ए 26707 
बविमान-यातायात-हवाई-ने आण- 

4.+ ६०९ 

विमान-बलर-विमान-दरू-.6॥7 
7076688 

विभोचन-मुक्त करणें-१७0०0--- 
ए07 

विमोचन-भार-सुक्त करण्याचा खचे- 

मि०पेछराएँए०ण० आाधाए०8 
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हिंदी मराठी इंग्लिश हिंदी मराठी इंग्लिश 
वियुक्त-कादन घेणें-]00]॥7 ए8 वेछाजल-भरतीच पाणी-7५0ग] 
विराम-अबल्प आराम-रि ०४७७ जाशा'3 [गचटापा8ं ैशशिएड 
विरुद्ध-विरुद्ध-॥१ ९७७४ 0876 वैदेशिक कार्य-बाह्य देशांतील कार्य- 
विरोध-विरोध- [१ ०७४६४7०॥१९७ वोगदाता-मतदार- ५ 0७" 
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क्ृष्णछाल वर्माकी पुस्तकें 
१ महाजन--मू. १॥ रु. ) यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। पॉचसी 

बरस पहले शुजरातमें महम्मद बेगड़ा राज करता था। उस समयमें एक बार 
दुकालछू पड़ा था। महाजन वंशावतंस सेठ खेमा देदराणीने गुजरात वासि- 
योंको अन्न देंकर अकालकी आफतसे बचाया था। ओर इसी कार्यसे प्रसन्न 
होकर महम्मद बेंगड़ाने महाजनोंकोी * शाह ? की पदबी दी थी । 

कथाका प्रवाह पाठकको अपने साथ कल्लोलें करता ले जाता है। पतिपत्ीके 
संवाद हृदयग्राही और जीवनस्पर्शी हैं। पढ़ते पढ़ते पाठक कभी मुस्कराएगा, 
कभी विचारमम होंगा, कमी व्यापारी समाजकी मनोद्शा और स्थिति देखकर 
खीजेगा और जनताकी सहायतामें अपना सर्वस्व बलिदान करनेटाले खेमा 
देदराणी भौर उसकी पत्नी लक्ष्मीके पैंदचिन्द्ोपर चलनेकी प्रेरणा करते अपने 
नको पाएगा। 



( <७) 

नवभारत टाइम्स, संग्राम, जैनप्रकाश, नवजीबन, हिंदुस्तान, जैनजगत, 
नथाहिंद, जैनमित्र, ज्ञानोदय आदि पत्रोंने इसकी प्रशंसा की है। 

२ कछेनिन--मू० १। ) सत्नह चित्र। रशियाके उद्धारक, रशियाकी 
जनताको, जारशाहीकेही नहीं पूँजीशाह्ीके मी चगुलसे निकालकर आजादीका 
अमृतपान करानेंवाले महामानव लेनिनका यह चरित्र आबालबृद्ध सबके 
पढ़ने छायक है। पुत्तक दीलचस्प है और अंतःकरणमें सु मानवताकों 
जगानेवाली है । 

३ चौबीस तीथेऋर चरित्र-मू० ६ रु, ) जैन चौबीस तीथकरोंके 
चरित्र बढ़ी सुगम और सुंदर भाषार्म लिखे गये हैं । 

४ सरखुदरी या सात कोड़ीमें राज्य--छठी आइत्ति। मू० आठ आने। 
यह एक पौराणिक कथा है। पदपदपर संकट और उसमें सतीत्वकी रक्षाका 

दर्शन | पतिकी निदयता और निर्दयताको सतीकी क्षम | बड़ा दी दृदयग्राही, 
डपदेशगप्रद, वीरता पूर्ण और करुणचित्र है। 

५ स्रीरत्न--आम्ही, संदरो और चंदनबालाके पवित्र चरित्र | सुंदर 
चित्रोंसे सुशोमित । मू० पँच आने | हवितीयावत्रत्ति ॥ 

६ सती दमर्यती--छितीयाइत्ति । मूं० पैँच आने। प्रत्येक स्त्री और 
कन्याके पढ़ने योग्य | प्रसिद्ध नलदमयंतीके चरित्र | सुंदर चित्रोंसे सुशोभित । 

७ पुनरुत्थान-- असहयोगके समयके त्यागपूर्ण जीवनका एक सुंदर 
उपन्यास । मू० चोदह आने । 

८ संवाद संप्रह--पाठशालाओं के और अन्य उत्सदॉपर खेलने छायक 
सुंदर संवादोंका संग्रह | इन संवादोंका अमिनय देखनेमें जितना आनंद आता 
है उतनाही आनंद इनको पढ़नेमें भी आता है | इसके संवाद 4बईके अनेक 
स्कूलोंमें बीसियों बार खेले जा चुके हैं। इसमें गायनोंके नोटेशन भी दिये 
गये हैं । मू० १॥ ) 

९ बाल श्रीकृष्ण--दो माग । दस आने । इनमें श्रीकृष्णकी बाललीलाका 
वर्णन है | हरेक घटनापर एक कथा और चित्र है। ऊपर माखनचोर और 
बंसीवालेका तिरंगी चित्र हैं । 

१० सरल हिंदी रचना बोघ--हिंदी भाषा सीखनेकी सरल पुस्तक । 
इसमें वणन, पत्रलेखन, कथालेखन और निबंध लेखन भी समझाया गया है । 

अहिंदी भाषियोंके लिए, तो यह पुस्तक बहुत उत्तम है । मू० बारह आने । 
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११ आंदराी जीवन--जैनाचार्य श्री विजयवल्लभसूरिका चरित्र। मू०' ३॥) रु 
[ १५ मनोरमा । १३ अनंतमती । १४ चपा । १५ बूढ़े बाबाका ब्याह | 

१६ बालविवाहका हृदयविदारक दृश्य | १७ महासती सीता। १८ डाइरेक्ट- 
मेथड हिंदी प्रवेश-दों भाग। १९ सुदर्शन चरित्र । २० सच्चा बलिदान | 
२२ दलजीतरसिंड ( नाटक )। २२ धघर्मप्रचार। २३ वीर हनुमान । २४ 
तीर्थंकर चरित्र भूमिका | २५ आदिनाथ चरित्र | २६ अजितनाथ चरित्र। 
२७ रसाकांत | २८ सच्च साधु ॥ २९ रमाकांत ( नावक ) । ३० देनिक शुभ 
विचार ये अब नहीं मिलतीं । ] 

३१ जैन रामायण--त्रिपष्ठिशलाका पुरुषचरित्रके सातवें पर्वका अनुवाद । 
मू० ७५) र. 

३२ चर्मदेशना--जैनाचार्य विजयधर्म सूरिक्रे लेखोंका अनुवाद । 
३३ सूरीश्वर औ< सम्नलाट अकबर--गुजराती ऐतिहासिक पुस्तकका 

अनुवाद मू० ५) रु, ह 
३७४ गहिणी गौ रघ--बैंगलाकी सात कद्दानियोंका अनुवाद | मू० २) रु. 
३७ अपूर्य आत्मत्याग-- छिन्मस्ता ” नामक बँगला उपन्यासका 

अनुवाद | मू० २) रु. 

३६ तीनरत्न -- मू० ॥॥) ३७ सत्याग्रह मीमांसा मू० ||) ३८ पंचरतल 
मू० १॥ ) ३९ सर्वोदय मू० चार आने। ये पुस्तकें महात्मा गाँधीजीकी 
पुस्तकोंके अनुवाद हैं । 

४० स्वदेशीधम--काका कालेलकरकी गुजराती पुस्तकका अनुवाद | मू. |) 

४१ जनदशन--मुनि श्री न््यायविजयजीकी गुजराती पुस्तकका अनुवाद । 
मू० |॥॥ ) 

3२ राजपथका पथिक--आशध्यात्मिक पुस्तकका अनुवाद । 
[ ४३ सामायिक रहस्य । ४४ श्राद्धगुणविवरण। ४५ बारद मावना। 

४६ पंद्रहलाखपर पानी । ४७ कालरातजिका खूती खंजर | ४८ अध्यात्मशान 
प्रवेशिका । ४९ पेंतीसबोल | ५० अकवरके दरबारमें द्वीरविजयसूरि । 
५१ भावनाबोध | ये अब नहीं मिलती ] 
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पत्ता-अंथ भेडार, लक्ष्मी हाऊस, लेडी हार्डिज रोड, 
माहीम, बस्यई ने० २६. 
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